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

De Kongelige Skoler

De hed oprindeligt rytterskoler, fordi de
blev knyttet til et af de ryttereskadroner, som
kong Christian d. V oprettede, og de blev
trods deres militære anlæg med megen
religionsundervisning forløberne for
den danske folkeskole.

A f Karen Johansson
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Kan man lære at ride på en rytterskole? El
ler skal man frekventere en rideskole for at
blive rytter?
Jeg er næppe den eneste, der i barndom
men har været udsat for en del begrebs
forsvirring. Alle har vi oplevet, at ord, vi
troede kendte, pludselig fik en anden me
ning, end den vi med vores barnlige fantasi
og erfaring selv lagde i ordet eller i et ord,
der lød lige sådan. Ofte gælder det de
sange og salmer, vi tidligt i livet har hørt og selv sunget med på - uden helt at forstå
meningen.
Men også ord, som tilsyneladende
havde en umiddelbar betydning, viste sig
at betyde noget ganske andet.
Men hvad er så en rytterskole?

Rytterdistrikterne
Rytteriet var i ældre tid den vigtigste og
dyreste enhed såvel i krig som i fred. Ved
enevældens begyndelse i 1660 bestod ryt
teriet af lejesoldater. En rytter kostede sta
ten 100 Rdl. om året. Det var en stor udgift
for landets økonomi, der skrantede efter
svenskekrigene. En kommission bestående
af lærde folk blev nedsat i 1670 for at finde
besparelser. Kommissionen arbejdede hur
tigt!
Samme år udlagde kong Christian d. V
30.000 tdr. hartkorn af kronens gods til
bønder, der skulle gøre tjeneste til hest.
Herved opstod 12 rytterdistrikter, der hver
skulle rumme og føde en ryttereskadron.
På Sjælland blev der seks, på Lolland en,
på Falster en, på Fyn en og i Jylland tre di
strikter.
For at samle krongodset måtte der fore
tages en del handler og mageskifter. Med
Vordingborg Rytterdistrikt gik det let. Her
lå allerede Den kongelige Vildtbane syd
for Vildtbanegrøften, der strakte sig tværs
over Sjælland - fra Ring Strand til Præstø
Fjord - med en kro i hver ende. Den dybe
Vildtbanegrøft med vold ind mod Vildtba
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nen blev gravet på Christian d. IV's påbud
i 1616, så krybskytter blev holdt ude, og
kongen kunne gå på jagt, når han ønskede
den fornøjelse. Ryttergodset kom til at om
fatte Den kongelige Vildtbane, men ikke
alt gods dér tilhørte ryttergodset. En del lå
nord for.
Kongen udstedte efterfølgende en lov,
hvori det bl.a. hed, „at den, som bor på en
ryttergård, skal være fr i fo r landgilde, ægt,
arbejde, al visse og uvisse afgift, fæste, ud
skrivning, alle slags contributioner, hvad
navn de have eller fange eller kunne, intet
undtagen i nogen måde, såvel som ind
kvartering. Og skal samme ryttere ej være
skriverne eller ridefogederne undergivne,
men han skal dog svare konge-, kirke- og
præstetiende samt deltage i den alminde
lige vedligeholdelse afveje, broer etc.“ Til
gengæld skal han enten selv ride og være
rytter eller holde for sig en dygtig karl,
med „tilbehørig Hest, Gevær og Klæde,
som det sig bør og på Mønstring kan fo r
godt agtes “.
For at en gård kunne give et rimeligt un
derhold for en rytter måtte den have 8 tdr.
hartkorn som skattegrundlag, hvorved af
kastet kunne beløbe sig til ca. 20 Rdl. pr.
år.
10 år senere kom en ny forordning, der be
kendtgjorde, at rytterbonden ikke selv
skulle være ryttersoldat. Denne lov kom på
baggrund af de voldsomme og blodige
krigshandlinger i Skåne i 1676, hvor
mange rytterbønder døde. Jordens dyrk
ning hjemme var nu helt overladt til en
kerne samtidig med, at de skulle stille en
ny soldat. En umulig opgave!
Rytterbonden skulle derimod give mad
og husly til en rytter samt føde hans hest.
Denne ordning blev dog ændret, idet det
kunne være problematisk i fredstid at have
en ung ledig ryttersoldat gående blandt
gårdens kvindelige beboere, mens jordbru
geren var på markarbejde. Rytterbonden

skulle derfor yde dragonen egen bolig, un
derhold og lidt jord, men fortsat have he
sten opstaldet.
Ryttergodsets hartkorn skulle altså tjene
som underhold for et nationalt hvervet ryt
teri bestående af soldater og officerer.
Imidlertid viste det sig, at rytteriet ikke
levede op til kongens forventninger. Årsa
gen kunne være, at soldaterne boede en
keltvis spredt over et større areal, og der
for blev der i 1715-16 lavet en forordning,
der sagde, at ryttersoldaterne i bl.a. Vor
dingborg Rytterdistrikt skulle samles i
større enheder, nemlig på De kongelige
Ladegårde i Beidringe og Vordingborg,
hvor der fandtes udmærket græsning for
hestene. Rytterbøndeme i distriktet var
dog fortsat det økonomiske grundlag.

Pietismen
I begyndelsen af det 18. århundrede
trængte en religiøs strømning ind over
Danmark. Det var pietismen. Tilhængerne
ønskede et mere bevidst kristenliv - om
barnlig fromhed og tillid til Gud. De inter
esserede sig for opdragelse og undervis
ning af børn og unge, der skulle bibringes
„den rette saliggørende kundskab“ og for
at nå det mål måtte børnene lære at læse.
Velstillede forældre kunne i købstæ
derne finde skoler til deres børn. Anderle
des var det på landet. Derfor kom der i
1708 en „fattiglov“ med krav om, at der
blev oprettet skoler i alle landets sogne,
hvor degnen skulle tilse, at også fattige
børn fik undervisning i den kristne lære,
men det var nu så som så med det, og kun
i købstæderne kunne man kræve, at opga
ven blev løst.
Nogle steder - i ca. 50 kirkesogne - var
der imidlertid godsejere, der for egen reg
ning opførte skoler til deres ansattes børn,
bl.a. Frederik d. IV ’s søskende. Prins Carl,
der ejede Vemmetofte og Højstrup Godser,
opførte således en del skoler, bl.a. en skole
i Store Torøje ved Fakse. En lille ydmyg

bindingsværksbygning, som tiden har gjort
vind og skæv. Men den kan ses den dag i
dag!
Og nu kunne man vel forvente, at al
muen klappede af glæde i deres grove bar
kede hænder, når børnene kunne komme i
skole!
Men nej! Der var ret stor modstand, idet
mange bønder sagde: „Jeg har aldrig kun
net læse i en bog - mine forældre heller
ikke. Vi er dog bl evne m æ nd“.
Begrebet „at bryde den sociale arv“ var
endnu ikke opfundet.

Pietismens indflydelse på landet
Et andet udslag af tidens fromme og god
gørende strømning var, at man skulle op
rette hospitaler og hjælpe enker og enlige
samt fattige og syge. Prins Carls søster,
prinsesse Sofie Hedvig opførte således
Vemmetofte Adelige Frøkenstiftelse i
1735, hvor adelige enker og ugifte kvinder
kunne bo under ledelse af en priorinde. I
Køng opførte industrifyrsten Niels Ryberg
i 1793 et hospital til sine ansatte, og enken
Anna Kathrine Arboe, Lundbygård, lod
hospitalet i Hammer bygge i 1844.
I begyndelsen af 1700-tallet foregik un
dervisningen af børn og unge mennesker
på landet i pietismens ånd. Fromhed og
inderlighed blev indpodet børnene, når
præsten og degnen underviste ved katekisation efter gudstjenesten (at undervise i
religion gennem spørgsmål og svar) samt
en ugentlig undervisningsdag, hvor deg
nen fortsatte søndagens øvelser i katekisation over katekismus og katekismusforklaringeme.

Rytterskolerne opførtes i årene
1721-1725
Efter Store nordiske Krig blev hæren re
duceret, og de derved disponible midler
skulle på Frederik d. IV ’s påbud d. 28.
marts 1721 anvendes til skolebyggeri. I
årene 1721-1725 blev De kongelige Skoler
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Inskriptionen på rytterskolen i Lundby er fra 1721.

- de såkaldte rytterskoler - opført. I gen
nemsnit 20 skoler i hvert af de 12 rytterdi
strikter, dog blev det i første omgang kun
til 19 i Vordingborg Rytterdistrikt, 6 i
Hammer Herred og 13 i Baarse Herred.
Der blev bygget skole i Hammer,
Lundby, Sværdborg, Køng, Vester Egesborg, Neder Vindinge samt Øster Egesborg, Mern, Viemose, Stensby, Udby, Ør
slev, Baarse, Dyrlev, Snesere, Skibinge,
Allerslev, Stenstrup og Vordingborg. Ryt
terskolen i Vordingborg blev opført cen
tralt i byen, hvorved børnene fra yderom

råderne fik meget langt til skole. Ved en re
solution af 12. oktober 1742 blev skolen i
Vordingborg nedlagt og erstattet af skoler i
Bakkebølle og Knudsby.
Rytterskolen i Næstelsø blev opgivet,
idet kongens hartkorn i sognet ikke var
stort nok, og fordi andre større jordejere i
området ikke ønskede at bidrage til sko
lens oprettelse og drift.
Som økonomisk grundlag skulle der
være mindst 280 tdr. hartkorn til hver
skole. Var det ikke muligt, måtte et bedre
stillet nabosogn træde til. Almindeligvis
frekventerede børnene hjemsognets skole,
selv om forældrene gennem skatten måtte
betale til en anden skole.
Rytterskolerne var forbeholdt rytterbøn
dernes børn, men også andre bønders og
landarbejdernes børn søgte skolerne.

Reglement
I reglementet for både godsejerskoleme og
rytterskolerne lød det: „Denne anordning
(altså at oprette skoler) sigter alene til at

Grundplan over en rytterskole.
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plante i ungdommen den sande kristendom
og gudsfrygt, hvortil skrive- og regnekunsten ikke egentlig henhører, men derved ti
den ikkun forspildes. Thi skal regne- og
skrivekunsten her kun agtes som et tilføjet
værk“ - og videre hed det „at lære børnene
det, hvormed de i sin tid kunne tjene deres
konge og fæ dreland“.
Nogle mener, at det var sand kristelig
hed og ægte kærlighed til almuen, der var
kongens drivkraft i dette skoleprojekt, men
det kunne også være vigtigheden af, at rytterdistrikteme skulle rekruttere trofaste og
dygtige soldater, og at det var nødvendigt
for dem at kunne læse diverse opslag og
tælle til 20. Måske var ideen kommet fra
Prøjsen, idet Friedrich Wilhelm d. I alle
rede i 1717 havde indført tvungen skole
gang. Hans store interesse var nemlig sol
datervæsenet, hvor han krævede ubetinget
lydighed. Måske skulle drengene især lære
denne færdighed i rytterskolen?

Tidligere tiders skoler
I købstæderne havde der allerede i lang tid
været latinskoler for velstillede borgeres
børn. F.eks. blev der i 1550’erne i Vor
dingborg opført en latinskole i den gamle
kirkelade, der blev revet ned i 1865. I
Præstø var der latinskole fra 1551 til 1750,
hvor den blev nedlagt efter en af de vold
somme brande, som hærgede købstaden i
1700-tallet. Efter reformationen blev der
etableret en lille latinskole i Store Hed
dinge, som ikke fik nogen større betyd
ning, og det samme var tilfældet i Stege,
hvor skolen indtil 1701 holdt til i nogle
bygninger ved kirkepladsens SV-hjørne.
Inden da - i middelalderen - var der kir
keskoler ved klostrene, hvilket gjaldt for
Næstved Latinskole, der muligvis var ind
rettet på Skovkloster. Senere flyttedes den
ind til byen i et hus opført til formålet syd
for Skt. Peders kirkegård.
Lydighed var nøgleordet. Straffen faldt,
hvis lydigheden udeblev. Ferie, ris, kra

bask, stok, spanskrør og lineal var effek
tive afstraffelsesmidler. Disse middelal
derskolers formål var at uddanne loyale og
effektive tjenestemænd til kirken, og deres
sprog var latin. Det gav stor afstand til lan
dets almindelige indbyggere, som selvføl
gelig ikke kunne kirkens sprog, og svælget
mellem samfunds-klasserne blev stort.
Det skal - en passant - nævnes, at Chri
stian d. II allerede i ca. 1520 gav en skole
lov, som skulle gælde almuen, og hvor kor
porlig afstraffelse var forbudt. Lovteksten
blev imidlertid brændt på Viborg Lands
ting. Den var for revolutionerende.

Samtidigt kig ud
Samme år, som Frederik d. IV påbød op
rettelsen af rytterskolerne, var også det år,
hvor missionæren Hans Egede og hustruen
Gertrud Rask samt deres 2 sønner Poul og
Niels drog til Grønland og oprettede kolo
nien Godthåb. Johan Sebastian Bach var
travlt beskæftiget med at komponere, og to
år senere blev han organist ved Thomas
Kirche i Leipzig. I København havde
Holberg netop gjort sit satiriske heltedigt
Peder Paars færdigt, og det var kun 2 år
før, huguenotterne i Fredericia begyndte at
dyrke kartofler i Danmark.

Rytterskolens opførelse
og indretning
Murermester Laurits (Lars) Eriksen stod
for rytterskolernes opførelse. En rytter
skole var på den tid en særdeles fornem
bygning, som skilte sig markant ud fra
sognets øvrige huse og gårde, der var lave
bindingsværksbygninger med stråtag.
Skolen lå gerne i umiddelbar nærhed til
kirken, hvorved samhørigheden blev un
derstreget. Den var grundmuret og opført i
2-stensmur af holstenske mursten, 21 alen
lang og 12 alen bred med godt 4 alen til
loftet. Højt tag med skrå gavle. Huset
havde blå gesims og røde flensborgteglsten på taget. Imidlertid blev teglene nogle
9

Rytterskolen i Lundby omkring 1915. Yderst til højre ses to mænd fra
sikringsstyrken. Bemærk, at kirken ikke er hvidkalket på det tidspunkt.

steder i landet erstattet af strå, idet børnene
øvede hærværk på taget ved at kaste med
sten, hvorved teglstenene gik i stykker. Al
lerede den gang var skolen nok ikke så po
pulær blandt disciplene.
De rødmalede vinduer - 8 fag i alt havde hver især 48 små blyindfattede ru
der og var udvendigt forsynet med perlegrå skodder, der kunne lukkes for natten.
Inde var der enten lerstampet gulv eller
gulv af brændte mursten, dog var der kam
pesten i forstue og stald. Pudsede og kal
kede vægge, loft og karme af norsk eg og
en kakkelovn af jern fuldendte bygningen.
Næst efter kirken var rytterskolen sognets
anseligste hus. Solidt og godt.
Ved huset var anlagt en kålhave og
nogle steder en vippebrønd. Hvor brønd
mangledes, måtte skole-holderen og hans
familie benytte by brønden.
10

Prisen var 560 rigsdaler for en skole. I et
skifte fra Fredericiaegnen fra 1725 blev en
ko vurderet til 4 rigsdaler. En rytterskole
ville i 2009 koste ca. 980.000 kr., idet dags
prisen for en god ko sættes til ca. 7000 kr.
Over indgangsdøren var indsat en stor
sandstenstavle, hvor der på latin - her i
dansk oversættelse - stod: „Denne skole og
240 lignende har jeg grundlagt i distrikter,
der a f mig er oprettet fo r til stadighed at
underholde 12 rytterregimenter 1721 f
Teksten nedenunder var på dansk:
„Halvtredsindstyve år, Gud, har du mig
opholdet
at sygdom, krig og pest mig intet ondt har
voldet.
Thi yder jeg min tack, og breder ud dit
navn
og bygger skoler op, de fattige til gavn.

Gud, lad i dette
ende
lad denne min
ende.
Lad altid på min
som mener dig
rætt.“

værck din nådes fylde kifundatz bestå til verdens
stool een findes af min ætt,
min gud; og disse skoler

Skolen rummede en passende lejlighed for
skoleholderen, idet næsten den ene halvdel
af bygningen var indrettet med dagligstue,
soverum, spisekammer og køkken med
åbent ildsted og bageovn. Skolestuen var
lige så stor som boligen, og på den mod
satte side af undervisningslokalet - længst
væk fra beboelsen var en stald i husets hele
bredde.
I skolestuen var der to lange smalle
borde af brædder og fire lange og to korte
bænke nedrammet i gulvet. Bænkene var
selvfølgelig rygløse. Det skulle jo ikke
være for mageligt! Og måske faldt børnene
ikke så let i søvn med den slags inventar!
Piger og drenge sad ikke ved samme bord,
og skoleholderen havde sin plads midt
imellem.
For til stadighed at blive mindet om sin
ansvarsfulde gerning kunne læreren hver
morgen se følgende tekst, der i hans dag
ligstue var malet på væggen oven over
døren til skolestuen:
Velsigne det, O Gud, som Jeg mig fore
tager,
Gid Jeg i Gieming og i ord dig ey forsa
ger,
Giør mig mit Embede, giør mig det altid
let,
Forhielp Mig med din Kraft til at forrætte det!
Og henvendt til eleverne stod der over
døren i skolestuen:
Forsøm ey skolegang i dine Ungdoms
Dage
Tænk paa dend levetid, du har endnu til
bage;

Hav ingenting saa kjær som Herrens
sande frygt,
Tack dog dend Konge, som har disse
Skoeler bygt.
I spisekammeret kunne man læse føl
gende:
Lyster du Postey og Tærter
Udaf sligt vi intet har,
Landsby-rætter, Kaal og Ærter
Staar udi hvert andet kar.
- og over køkkendøren:
Brygge, Bage, toe og tvætte
Maden kaage og anrætte
Vores Kiøkkenarbejd er.
Balle, Strippe, Riist og Pande,
Potte, Gryde, Spand og Kande
Er vor Piges haand-gewehr.
Også over døren til soveværelset var der
malet en tekst, som måske skulle virke be
roligende efter dagens konfrontation med
de mere eller mindre håbefulde og genstri
dige poder:
Sødt og roligt kand vi sove,
Dagens møye glemmes her.
GUD og Kongen maa vi love,
Natten os det beste er.
I stalden gik grisen. En gris gav mad til det
meste af vinteren. På Enø havde degnen
grisen gående i skolestuen, og når der en
sjælden gang var bispevisitats, fik han
travlt med at få svinet ud og muge. Andre
steder løb gæs og høns rundt i skolestuen,
men faktisk var det ikke ukendt for bør
nene. Sådan var der også hjemme med gæs
i gåsebænken og hønsene i køkken og
bryggers. Måske har en ged, et får eller en
gris fundet vej ind i varmen, og har der så
været omkring 50 børn i skolestuen, kan
man forestille sig et sted med stank og
uhumskhed suppleret med utøj og fnat.
Med sådan var det jo for alle. Det var vil
kårene.
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Spindeskolen i Køng.

Hvem kunne undervise?
I godsejerskolerne krævede man af en un
derviser, at han „kan skrive temmelig godt,
men regner kun lidtf* og at han kan „lære
børnene ordene, som står i deres kate
kismus “.
Men hvordan skulle underviseren være i
rytterskolerne? Skulle læreren være en
„skikkelig og gudfrygtig student“ eller blot
en person, der „forstod katekismen og
læste og skrev godt, som i hans skole var
nødvendig?“
Imidlertid var myndighedernes vurde
ring, at studenter var „mindst dertil be
kvemme,“ idet hverken latin eller anden
akademisk snak var nødvendig blandt almuebømene. Derimod var det vigtigt, at
skoleholderen kendte sin katekismus, og at
han var „tålmodig og vant til at handle med
grove bønderbøm, at skikke sig i fattig
dom, at lade sig sige, ja undervise og af
præsten vejlede“.
12

At skoleholderen var fra almuen var også
en fordel, for „den som tilforn har under
vist børn og er vant til landet end hos stu
denter, som nylig er kommet fra akademiet,
ikke ved, hvad dette værk betyder, ikke selv
kan holde hus, ikke er gifte, ikke så let vil
lade sig sige “.
Myndighederne frygtede sikkert, at en
lærd student ikke så let tog mod vejledning
og gode råd af præsten. En mindre kyndig
person var derfor at foretrække.

Instrukser for skoleholderen
Skoledagen startede med en mor
gensalme, og mens børnene knælede,
fremsagdes en bøn. Derefter fulgte op
læsning af et kapitel fra biblen og endelig
endnu en salme. Dagens undervisning
kunne begynde. Det var skoleholderens
opgave at terpe Luthers lille katekismus
og dens forklaring, så eleverne kunne lek
tien udenad. Undervisning i skrivning og

regning gaves som nævnt kun mod beta
ling.
Børnene måtte ikke bande eller bruge
ukvemsord. Støjende adfærd og utugtig
tale var forbudt. Gik naturen over optug
telsen, skulle skolemesteren straks for
mane dem til en bedre opførsel.
I værste fald måtte han straffe korpor
ligt, men dog kun hvis forældrene var til
stede og overværede afstraffelsen,

og præsten
Til støtte for skoleholderen var der for
skellige instrukser, der angav pligter og le
vemåde. I tilfælde af nyansættelse i embe
det, foreslog præsten en person, der
efterfølgende blev eksamineret af prov
sten. Faldt denne eksamen heldigt ud, blev
han kaldet af amtmanden.
Hvis skolemesteren var student, flittig
og ansvarlig over for instrukserne, kunne
han efter tre år avancere til degn og evt.
senere endda blive præst.
Sognepræsten skulle jævnligt tilse un
dervisningen, og to gange om året kom
amtmanden og provsten på visitation. For
sømte præsten sine ugentlige skolebesøg,
kunne han mulkteres, d.v.s. straffes med
pengebøde. Men undlod han desuden at
forhindre elevers gentagne forsømmelser,
for hvilke forældrene mulkteredes, kunne
han straffes med vand og brød eller i kir
ken offentligt tilstå sin brøde. Det var nok
den vanskeligste opgave for præsten, for
mange forældre havde brug for børnenes
arbejdskraft, og forsømmelserne var over
alt meget hyppige.
Af og til kom biskoppen på besøg for at
overhøre børnene i de tilegnede kundska
ber. Han inddelte eleverne i grupper alt ef
ter deres færdigheder. 1) De, der kun havde
lært én eller flere af katekismens fem par
ter. 2) De, der kunne hele katekismen uden
forklaringer. 3) De, der også kunne forkla
ringerne og bibelsprogene. 4) De, der des
uden havde lært Davids bodssalmer.

I rytterskolen blev børnene som nævnt un
dervist i religion og læsning. Undervisning
i regning og skrivning kostede 8 skilling
om ugen, men de discipliner krævede jo, at
skoleholderen også mestrede den kunst.

Skoleholderens løn
Skoleholderen skulle i følge forordningen
årligt have 24 Rdl. skattefrit samt fri bolig.
Desuden 1 lispund hø pr. td. hartkorn i
skoledistriktet, 1 lispund halm pr. td. hart
korn, et læs tørv pr. 20 tdr. hartkorn og tre
læs skovbrænde. Desuden fri græsning for
to køer og seks får blandt bøndernes krea
turer på den fælles græsning. Af hver hus
mand desuden 1 mark om året.
Til embedet i Lundby hørte der 3l/2 td.
land god jord, den såkaldte skolelod.

Nedskæringer i - og salg af
Vordingborg Rytterdistrikt
Kongerne Christian d. VI og Frederik d. V
var ikke særlig interesserede i rytteriet.
Derfor blev hartkornet på Vordingborg
Rytterdistrikt indskrænket til 1920 tdr.
Denne væsentlige nedgang betød, at 240
rytterheste blev afhændet i 1732. De be
rørte rytterbønder måtte derefter leve på
rytterdistriktet som almindelige fæstebøn
der. I de følgende år blev en del ejen
domme andre steder i rytterdistriktet af
hændet, en gård her og en gård der, indtil
1774, hvor resten af rytterdistriktet blev
solgt ved den store auktion, hvorved 12
hovedgårde opstod: Iselingen, Rosenfeldt,
Aunø, Øbjerggård, Snertingegård, Lundbygård, Engelholm, Beidringe, Lekkendegård, Liliendal, Høvdingsgård og Petersgård.

Konfirmationen var vigtig
I 1736 var konfirmationen blevet indført,
men det viste sig, at „ungdommen i rytter
distrikterne lidet eller intet profiterer“. De
lærte simpelthen for lidt! Skoleholderne og
præsterne blev stillet til ansvar for de
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manglende kundskaber, „ thi anstalterne er
ved de derom udgivne instrukser så til
strækkelig ordinerede, at de ikke har nødig
at forbedres
Lærdom var nødvendig, hvis den unge
skulle bestå sin konfirmationseksamen og
få sin „dom“ af præsten - både for opførsel
og for kundskaber. Derfor var det på
krævet, at børnene „tilforn er blevet holdt
til skole og undervist i de nødvendige kri
stendomsstykker “.
Bestod man ikke, kunne man ikke
komme til alters, blive gift, få pas og legi
timation, eje fast ejendom eller få et fæste.
Uden konfirmation var man som et barn at
regne.
De første år kunne det hænde, at den
unge blev langt op i tyverne, hvis kund
skaberne var for ringe, men hurtigt kom en
lov, der sagde, at hvis konfirmationen ikke
var bestået ved den unges 19. år, blev sa
gen overgivet til provsten, der så måtte
finde en løsning. I den periode blev der i
landet født en del uægte børn, fordi de
unge kvinder ikke kunne blive gift.
Selv om indlæringen så langt fra var til
fredsstillende, ændrede man ikke på kra
vene til underviserne i kongens skoler.

Tre slags „lærere“
I Christian d. V I’s lov læses om 3 slags un
dervisere: Omgangslærere, skoleholdere
og degne. De førstnævnte var store drenge,
der gik rundt på landet, hvor der var få
børn. De underviste nogle uger her og
nogle uger der og så forfra igen. Skolehol
deren, der underviste i sognets skole,
kunne f.eks. være tidligere militærmand,
håndværker eller bonde. Degnen, der ofte
havde en akademisk baggrund og en ret
høj status i sognet, skulle nu også under
vise børn.

Degnens rolle
Degnen fik degneløn, d.v.s. offeret i kirken
ved højtiderne samt degnetraven, kom,
som han selv måtte hente hos bønderne,
der absolut ikke altid var villige til at yde
det, de skulle.

Skolebyggeri i hele landet
Christian d. VI udstedte i 1739 og i 1740
love, der skulle færdiggøre faderens og
dermed landets skolebyggeri, hvor „troens
grund og salighedens vej“ var formålet
med undervisningen. Kongen var så sikker
på, at han virkelig havde sørget for og fuld
endt betingelserne for en almindelige sko
leundervisning i Danmark, at han udsendte
en forordning, der betød, at en stor del af
latinskoleme skulle nedlægges. De var
ikke længere nødvendige.
På landet fungerede rytterskolerne
endnu, og de blev af og til visiteret af bi
skoppen eller kontrolleret gennem præst
ens indberetninger til provsten.
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Embedsbog fo r Lundy Skole. Der blev ført protkol
over skolens liv.

Degnen havde en vis position i lokal
samfundet. Han var hævet over bønderne,
idet han var fritaget for militærtjeneste og
samtidig fri for stavnsbåndet. Til degnens
arbejde hørte bl.a. at bistå præsten med
dennes arbejde i sognet, at overhøre ste
dets børn og unge i den kristne børnelær
dom, at bringe breve fra præst til provst og
biskop og omvendt, at være festarrangør
og synge ved bøndernes gilder samt fore
tage indsamlinger med sognets fattigbøsse.
Af og til var det sådan, at degnen var no
get fordrukken, for han havde tilladelse til
egen brændevinskedel. Bønderne brændte
også selv, men de måtte ikke.
Denne lette adgang til brændevin kunne
give anledning til uorden i kirken, sanger
krig præst og degn imellem, slagsmål og
hustrumishandling, men disse forhold gav
ikke anledning til fortabelse af stillingen,
det gjorde derimod overtrædelse af det 6.
bud. Var degnen indblandet i en ægteska
belig affære, blev han næsten altid afske
diget.

Skoleåret
Skolen sluttede om foråret, „når høveder
og plove tages u d “ Børnenes arbejdskraft
var nødvendig ved forårsarbejdet, når jor
den skulle gøres klar, og skoleholderen og
degnen måtte tjene lidt på at udføre for
skelligt håndværk, hvis hænderne ellers
var godt skruet på, eller arbejde som al
mindelig bonde, idet der ud over haven
kunne være en skolelod. Et eksempel fra
Fyn viser desuden, at degnen hjalp til ved
kirurgien.
Først „når rugen er sået og fæ et bundet
ind, “ skulle børnene atter i skole, hvis for
ældrene imidlertid fandt nødvendigheden
deraf, og det gjorde de langt fra altid.

Var der skole i Lundby, før
rytterskolen blev bygget?
Før 1722 var der skole i Lundby! Om den
lå der, hvor rytterskolen blev opført eller et

andet sted, er uvist, men da en af de 2
lejligheder i rytterskolen i midten af
1960’erne skulle have nyt gulv, kunne man
på fundamentet se, at der havde været en
bygning før rytterskolen. At rytterskolen
var bygget på eller til en bestående byg
ning. Kunne det være skolen? Eller var det
mon resterne af kirkeladen, hvor tiende
kornet blev opbevaret? I så fald var den
ikke særlig stor.
Vi ved det ikke. Men vi ved fra kirke
bøgerne, at den første kendte skoleholder i
Lundby hed Hans Nielsen. Han døde i
marts måned 1710. Hans efterfølger hed
Hans Danielsen. Om ham ved vi kun, at
han blev gift i Lundby kirke d. 30. novem
ber samme år. Det følgende år var Simon
Samsing skoleholder her i sognet og ende
lig Frants Gad. De 2 sidste blev efter en
kort tid i Lundby skoleholdere i Hammer,
der var et større og mere eftertragtet sted.

Rytterskolen i Lundby og
dens skoleholdere
Som de øvrige rytterskoler var skolen i
Lundby nær nabo til sognekirken, for sko
len var kirkens lydige datter.
Ved Lundby rytterskole blev opført et
kampestenshus på den anden side af gårds
pladsen, hvor skoleholderen sikkert havde
brænde, lokum, en ko og lidt høns eller an
det fjerkræ. Der var ikke egen brønd, men
bybrønden lå bare 30 m vest fra huset.
Den første skoleholder i selve ryttersko
len hed Jacob Pedersen. I hans tid - nemlig
i 1729 - fik skolen jemkakkelovn i form af
en bilægger, der stod mellem skolestuen
og skoleholderens stue. Desuden blev der
indkøbt nogle bibler.
Efter hans død i 1736 kom Michael
Winding, der var søn af degn og guldsmed
i Køng, Anders Johansen. Winding var
degn og desuden mølleejer i Lundby. Han
overtog faderens embede i 1753.
Jacob Hansteen Funch kom til Lundby
samme år og var skoleholder i 19 år. Han
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døde som 40-årig og efterlod sig kone, otte
børn og stor fattigdom.
Mens Jørgen Andreas Weiss, der var
skrædder og blev skoleholder i en alder af
56 år, underviste på rytterskolen i Lundby,
forsvandt begrebet „rytterskole“. Det kon
gelige rytterdistrikt var en saga blot! Ryt
tergodset var blevet solgt på auktion, og
følgelig var grundlaget for rytterskolerne
væk. Men undervisningen og visitation
erne fortsatte i de gamle bygninger ganske
som før. Og navnet blev hængende!
En bispevisitatsudtalelse fra 1787 lyder
således om Weiss: „ / almindelighed fo r 
nøjet. Weiss er en flittig og skikkelig mand,
prøvet ved allehånde modgang. Hans katekisationer går a n “.
Senere kommer bispen igen på besøg,
og d. 15. og 16. oktober 1799 udtaler bi
skop Balle: „En mængde hørn var forsam 
let. Nogle svarede gandske vel a f Lærebog
og Catechismus. Boglæsningen var skikke
lig hos nogle, hos andre maadelig. Man
havde lært Psalmer. 20 Bøger hieve ud
delte. Skoleholder Weiss er gammel og
svagelig, men catechiserer nogenlunde“.
Weiss døde 2 år efter - i 1801 - 75 år
gammel.
Poul Røder, der havde været lærer ved
en af Holmens skoler i København og skri
ver ved Toldkammeret, blev skoleholder
her i 1802, men han frasagde sig embedet
efter ca. 1 år på grund af uoverensstem
melse med ejeren af Lundbygård, der på
det tidspunkt - nemlig i 1803 - var landvæ
senskommissær, kammerråd Adam Gott
lob Wiimh. Trætten drejede sig om brænd
selsleverancer.
Den næste skoleholder var Alexander
Carstens. Han havde været ejer af Nyløkkegård i Ring i Hammer Sogn. I Lundby
blev han husmand og skoleholder. Han var
her i 8 år - fra 1803 - 1811 og døde 47 år
gammel. Han fik embedet, fordi han havde
„god religionskundskab, regner, skriver og
synger ualmindelig godt“.
16

Biskop Balle skriver i sin visitatsbog
1799-1807 efter et besøg d. 6. og 7. juli
1805: „Skolelærer Carstens er ikke uskik
ket, beviser Flid og catechiserer nogenle
des vel. Adskillige Børn havde gjort skik
kelig god Fremgang i Lærebogen, og
svarede deraf saavelsom Catechismus med
Færdighed, ikke uden Begreb og Efter
tanke. Den bibelske Historie var ikke be
gyndt endnu. Men 4 lære at skrive. Man
havde lært Psalmer. Med Boglæsningen
kunde jeg hos de flittige være fornøjet, da
de vidste at hjælpe sig skikkeligen frem i
Bøger, som vare fremmede fo r dem, og
nogle læste ret godt. Der maa ideligen afvexles med Læsning i forskellige Bøger og
Stavning tiløves fo r at komme til fu ld Fast
hed og Færdighed i Læsning. Jeg tilønsker
den velskikkede Skolelærer Carstens al
Kraft og Velsignelse fra Gud i sit vigtige
K ald“.
Jonas Hougs havde ligget på Regensen i
3 år, d.v.s. han havde læst teologi i Køben
havn.
Han var født i Bergen, hvor faderen var
præst. Han blev skoleholder og kirkesan
ger i Lundby i 1811. „Han var en udmær
ket duelig og brav lærer“, men andre kilder
siger: „Han var meget dygtig til at bruge
krabasken “.
Han og konen satte mange børn i ver
den, og da han døde i 1825 - 57 år gammel,
efterlod han kone og 10 uforsørgede børn,
hvoraf den ældste endnu ikke var konfir
meret. Hans enke blev i Lundby til sin død,
og således også nogle få af børnene, hvoraf
den ene blev bødker. En anden blev manu
fakturhandler, men vendte tilbage til Lund
by og gik i bødkerbroderens fodspor.
Sandsynligvis boende i et hus omkring
Lundby Hovedgade 132.
I 1825 kom skoleholder Peter Magnus
Poulsen til Lundby, hvor han sammen med
hustruen Bolette Dorothea Margrethe Kromann fik deres anden søn, Edvard Peter
Henrik Poulsen. Allerede i 1830 afløste

lærer Poulsen sin fader i kordegneembedet
på Stevns, og i 1834 var han kirkesanger
og 2. lærer ved Borgerskolen i Store Hed
dinge.
Poulsens efterfølger, Laurits Jensen fik
kun fire år i Lundby, idet han døde af skar
lagensfeber 31 år gammel, kun tre dage ef
ter, at hans lille datter Ida Mathilde var død
af samme sygdom.
Han fik skudsmålet: „en særdeles god
lærer med en meget smuk håndskrift“.
Hans enke fik pension i form af en td.
rug, to tdr. byg og fire Rdl. sølv. Samme år
fik Jonas Hougs enke tildelt en tillægspen
sion, således at de to skoleholderenker
modtog samme ydelse.
Så kom Andreas Georg Poulsen. Han
var født i Store Heddinge i 1812, var se
minarist fra Jonstrup og faktisk den første,
der havde en læreruddannelse.
Han fik 10 børn med Anna Kirstine
Holm, og overlevelsesprocenten var rime
lig, idet kun 3 af børnene døde som spæde.
Om ham skrev biskop Mynster i 1839:
„94 hørn. Læreren Poulsen, 27 Aar, er ret
brav, katechiserer temmelig godt, skjøndt
med nogen Vigtighed. Læsning g, Skriv
ning gx , Religion g, Regning g, Gymnastik
tgx. Skolehuset meget godt“.
I 1841, to år senere: „Skolehus meget
godt, men lident. 69 Børn. Læreren A n
dreas Georg Poulsen, 29 Aar gi. Semina
rist fra Joenstrup, er en meget duelig
Mand, og katechiserer meget godt. Hans
Popularitet falder undertiden lidt i det ko
miske. Alt meget godt. Ved Gymnastikken
sang Børnene under Marschen en krigersk
Sang “.
Samme lærer Poulsen blev ofte brugt til
at forestå hjemmedåb af svagelige eller
syge spædbørn, og hans kone var af og til
gudmor i sognet. Det var ret almindeligt, at
et anset fruentimmer i et sogn blev bedt om
at bære et barn til dåben.
På et skoleskema fra hans tid, nemlig
1860, kan man læse, at børnene i øverste

klasse havde følgende fag i sommerhalv
året:
„Religion, Sang, Boglæsning med For
standsøvelse og grammatiske Bemærknin
ger, Skjønskrivning, Retskrivning, Geo
grafi, Danmarkshistorie, Tavleregning,
Hovedregning, Stileøvelse og Gymnastik,
naar Vind og Vejr og øvrige Omstændig
heder tillade d e t“.
Eleverne gik i skole hver anden dag og
mødte kl. 8. Havde pause fra kl. 11 til 13 og fortsatte undervisningen til kl. 16.
Gymnastikken faldt i sidste lektion. Gad
vist, hvor tit „Vind og Vejr tillade det?“
Den sidste lærer i rytterskolen var Niels
Claudius Christiansen. Han kom i 1879 til
Lundby fra et embede i Store Magleby på
Amager. Niels Claudius Christiansen var
født i Myrup i 1844. Han havde giftet sig
med Henriette, datter af skovfoged Eskildsen i Lov Sønderskov. Samme Eskildsen,
der „opfandt“ skovfogedæblet. Hans enke,
Sofie Eskildsen købte i 1881 et hus,
Lundby Hovedgade 142 og boede således
tæt på datteren og hendes familie til sin
død i 1903.
N.C.C. var en dygtig og afholdt lærer.
Da rytterskolen i 1882 blev afløst af den
nyopførte kommuneskole, flyttede han og
hele familien til bedre og større omgivel
ser.
Parret fik 10 børn, trillinger én gang,
hvoraf de to var dødfødte, og den tredje
døde kort efter. Et fjerde barn døde af dif
teritis. En dødelighed i børneflokken på
40%. Det var ikke ualmindeligt på den tid.
Christiansen tog ivrigt del i sognets ak
tiviteter og bestyrelser, bl.a. holdt han tit
taler ved festlige lejligheder, han var for
ligsmægler i tyendesager, sad i bestyrelsen
for Lundby Sogns Skytteforening og var
formand for Hjælpeforeningen i Lundby
Sogn. Hans musikbegavelse fandt udfol
delse som leder af Lundby Sangkor.
Han var en stor kulturbærende person
lighed i Lundby, og efter hans død i 1912
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rejste sognets beboere i taknemmelighed
en stenstøtte. Den ses endnu på Lundby
Kirkegård.
Ved den sidste bispevisitats i ryttersko
len i september 1880 lød det således:
„I Anledning a f Bispevisitatsen ville De
behage at indsende til Præstegaarden in
den Løverdag Middag d. 77. ds. samtlige
Embedsbøger og en Afskrift a f de 2 sidste
Eksamenslister.
Skolelæreren i Lundby ville sørge fo r at
Vasa Sacra fra Lundby Kirke ere tilstede
ved Kirkevisitationen i Hammer Kirke. Til
Skolevisitatsen indsendes forinden skriftlig
Opgivelse a f Børneantallet, Størrelse og
Skolelærerens Navn og Alder. Salmebøger,
Skjøn- og Retskrivningsbøger tages m ed“.
Underskrevet: C. Viggo Hansen, Ham
mer Præstegaard.
Efterfølgende står der: „l Anledning a f
Skolevisitatsen d. 13. September 1880 har
Biskoppen i Embedsbogen indført fø l
gende Dom: I Skolerne, hvor Børnene
prøvedes i Religion og Læsning, udvistes
Tilstanden sig dels som tilfredsstillende
dels som upaaklagelig, eller dog antage
lig. Lundby Skole og dens duelige Lærer
fortjener særligt at fremhæves som ros
værdig. Hvilket herved meddeles d ’Herrer
Lærere“.
Underskrevet: C. Viggo Hansen, Ham
mer Præstegaard.

Rytterskolens skæbne
En ny skole var blevet opført, og rytter
skolen skulle sælges.
D. 14. september var der auktion, og to
bud indkom: Dyrlæge Hansen bød 1180 kr.
og murer Niels Jensen (den senere bryg
ger) 1170 kr. Begge tilbud blev forkastet.
Ved den anden auktion d. 7. oktober 1882
blev den gamle bygning solgt til Christian
Hansen for 1570 kr. og formentlig lavet
lidt om, for i folketællingerne 1890 og
1901 kan man læse, at der boede 2 familier
i huset. Den ene er nævnte Christian Han
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sen, hans kone samt datteren Maren Marie
og sønnen Hans. Den anden del beboedes
af daglejer Lars Peter Hansen, konen Niel
sine og 3 børn.
Christian Hansen var stenhugger og
høker. Sønnen Hans Hansen blev tømrer
mester her i sognet. Fem ar senere var det
tømrermesteren med hustru, der nu var
blevet nabo til forældrene.
I 1912 afhændede Christian Hansen
bygningen til sønnen, der efter blot fire år
solgte til godsejer Collet på Lundbygård.
I 1927 købte gdr. Hans Jacob Hansen,
Troldhøjgård, den gamle skole, der stadig
blev lejet ud. I 1948, da der var generati
onsskifte på Troldhøjgård, fulgte rytter
skolen med gården, og sønnen, Johannes
Hansen var nu ejer indtil 1964, hvor den
rette ejerbetegnelse blev Lundby Kirke. Få
år endnu blev den lejet ud. Derefter fore
stod en større, men pietetsfuld renovering
stadig med udlejning for øje, indtil den
gamle skole endte som det smukke menig
hedshus, som Lundby Menighedsråd gør
brug af. Rytterskolen bruges altså endnu!
Navnet indgår i begrebet „Rytterskolemø
der“, kulturelle sammenkomster arrangeret
enten kun af Lundby Menighedsråd eller i
tæt samarbejde med menighedsrådene i
nabosognene.
Men murene er de samme, stedet er det
samme, her vest for den gamle kirke, og
tavlen, der ses på sydsiden af den smukke
bygning, fortæller historien.

Nye skoler afløste rytterskolerne
Efterhånden som nye skoler blev opført
rundt omkring i sognene, blev ryttersko
lerne - lige som i Lundby - solgt. De blev
anvendt til beboelse eller som udhuse.
Nogle indgik som en del af et større hus
byggeri. Bortset fra Hammer Rytterskole,
der dog er genopført i 1878, men i samme
stil, findes ingen rytterskole mere blandt
Lundbys nabosogne. I Sværdborg Sogn er
skolen blevet ombygget til ukendelighed,

bl.a. har der været købmandsbutik, briket
fabrik i udlængerne og møbeludsalg i byg
ningen. I Køng lå skolen i smuk symmetri
med Rybergs spindeskole på hjørnet af
Øbjerggårdsalle, men den blev revet ned
for at give plads til en ny skole. I Udby,
hvor en større skole blev opført i 1909,
indgår den som en del af en privat bolig på
Pasmergårdsvej.
Sandstenstavlerne fra de to sidstnævnte
rytterskoler, der havde hængt på de nybyg
gede sogneskoler, blev i 1964 indmuret i
den nordlige væg i hovedindgangen på for
bundsskolen i Lundby, Svend Gønge-sko
len.
I Øster Egesborg blev rytterskolen i
1890 forlænget og fungerede som udhus til
den nye skole. Sandstenstavlen blev i år
2000 placeret på sin oprindelige plads ef
ter i en del år at have hængt på gangen på
sognets friskole.

Børnenes skole - for fremtiden.
Hvis murene kunne fortælle, ville vi kunne
høre børn, der frejdigt lirede lektien af, og
børn, der med fortvivlelse og gråd i øjnene
stammede sig igennem. Om trætte børn,
der sad og sov på den smalle umage bænk,
og om børn, der gik ud for at flytte skole
holderens geder eller samle æg i tilbygnin
gen. De var heldige, for de fik frisk luft og
en kortvarig pause i den ensformige skole
dag.
Oprettelsen af 240 rytterskoler samt alle
de andre små skoler landet over gav en
spæd, men vigtig og værdifuld start til den
jævne mands lærdom, oplysning og frihed.
Efter ganske få generationer blev læsekundskabeme bedre og bedre, og de reli
giøse skrifter trådte i baggrunden til fordel
for bl.a. læsning af landbrugsfaglige bøger
og artikler, hvorved en større udvikling på
landet kunne tage fart.

Ordforklaring
Alen: gammelt dansk længdemål (efter
1698): 0.628 m
Balle: balje
Bilæggerovn: gammel ovn til opvarmning
af stuer. Oprindelig en ovn uden dør, men
med indfyring og trækhul til et åbent skor
stensildsted. Senere en ovntype uden ind
fyring, hvor ovnen står, men fra et andet
rum, f.eks. køkken, således at begge rum
opvarmes
Contributioner: krigsskatter
Eskadron: underafdeling af et rytterregi
ment
Ferie: afstraffelsesredskab af form som en
flad træske
Hartkorn: af hårdt (hart) kom som rug el
ler byg, modsat havre. En gårds ansættelse
i hartkorn blev oprindeligt bestemt ved en
vurdering af, hvor meget rug eller byg, der
kunne dyrkes på jorden, samt mulighed for
græsning, høslæt og svin på olden. Det an
tal tønder land, der skulle til for at høste 1
tønde hartkorn, var afhængig af jordens
bonitet
Krabask: afstraffelsesredskab: pisk med
snert af flettede remme
Landgilde: den årlige forpagtningsafgift i
penge, korn eller andre naturalier til gård
ens ejer
Lispund: 7.980 kg = 16 pund
Mulkt: bøde

Olden: bog og agern
Strippe: mindre trækar, hvor en af bræd
derne er forlænget som håndtag
Vasa Sakra: de hellige kar
Visitats: inspektion af skoler, degne,
præster og kirker udført af provst eller bi
skop
Ægt: pligtkørsel for husbonde - i dette
tilfælde for konge og ryttergods
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Karen Johansson
Født 1942. Er uddannet lærer fra Haslev Seminarium, og var ansat
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Er formand for og leder af Sognearkivet i Lundby.
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Et købmandsvarelager
fra 1600-tallets
Næstved

En gennemgang af klædekøbmand
Zacharias Hansen Schiøtts varelager
giver et indblik i moden i 1600-tallet.

A f Camilla Luise Dahl
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Den 18. maj 1688 døde den velhavende
Zacharias Hansen Schiøtt i Næstved, og
hans efterladte ejendele blev skiftet. Skif
tet kan findes i sin fulde afskrift i Næstved
Skifteprotokol i Landsarkivet for Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm, registreret
som Næstved Byfoged: Skifteprotokol
1687-1698. Skiftet blev, på grund af det
store og omfattende løsøre, nedtegnet over
flere dage, således d. 24. og 29. oktober
samt 6. og 7. november 1688. Dertil kom
også efterfølgende gældsposteringer og til
godehavender, og skifteforretningen blev
først endeligt afsluttet i 1689. Det er såle
des et usædvanligt omfattende skifte side
mæssigt, der er påbegyndt på pagina 207r
og afsluttet pagina 317v.
I det her meddelte skifteuddrag er kun
medtaget fortegnelsen over klædesvareme i
kramboden. Varerne er vurderet i daler (dr)
mark (mk) og skilling (sk). På denne tid var
en daler 4 mark, og 1 mark 16 skilling.

Zacharias Hansen Schiøtt var en særdeles
velhavende klædekøbmand og havde til
lige en overgang været borgmester i Næst
ved. I hans efterladte skifte omtales han:
„affgangne Erlig, høy-agtbar welwiiß og
welfornemme Mand, salig Zacarias HanBøn Schiøtts, fordum Borgemester og Han
delsmand her i Staden.“
Zacharias var gift første gang med Ma
ren Rasmusdatter Treschow (Træsko), død
12. feb. 1664. Maren var datter af den ho
vedrige storkøbmand Rasmus Nielsen
Træsko. Familien havde store midler, som
blandt andet kunne benyttes til at få sine
portrætter malet. Der findes et malet epita
fium over Marens slægtning Rasmus
Gjortsen Treschow, præst til Keldby, i
Keldby kirke. Foruden et over hendes sted
mor og dennes anden mand i Næstved Set.
Peder kirke.1
Maren selv var enke efter borgmester
Casper Ditmarsen Heller i Næstved. Zaca
rias Hansen havde i sin tid lært klædehan
delsgerningen af Casper Ditmarsen, og
ved dennes død „overtog“ han forretning
og enke.2
Efter Marens død blev Zacharias gift for
anden gang, denne gang med Birgitte Sop
hie Jespersdatter Engberg, død 20. feb.
1677, der stammede fra en af Sjællands
prominente borgerfamilier. Hun var en dat
ter af Jesper Jepsen Engberg, provst og
sognepræst for Stubbekøbing og Magle-

Den mest velhavende del a f borgerskabet opsatte
prægtige gravminder over sig selv. De malede epit
afier viser borgerfamilier iklædt deres fineste puds
til kirkegang, og børnene er ofte gengivet som hele
udstyrsstykker a f prægtige stoffer og moder. Malet
epitafium i Næstved Set. Peders kirke over Hans
Hornemann, cl. 1680, hans to hustruer Abele
Pedersdatter Friis cl. 1654 og Christenze Rasmus
datter Bacher, cl. 1698 samt deres levende og døde
børn. Hornemanns første hustru var gift første
gang med Rasmus Nielsen Træsko og dermed sted
mor til Zacharias Hansens første hustru. Foto: Erik
F jord side.
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brænde på Lolland-Falster, og dennes
hustru Birgitte Nielsdatter. Birgitte Sop
hies bror Andreas havde gjort sig en impo
nerende karriere, han blev landsdommer
på Sjælland og adlet i 1679, og han var til
lige ejer af Ravnstrup gods.3
Med sin nye hustru må Zacharias være
blevet en del af en betydningsfuld familie
og har fået et imponerende netværk. Ved
Hansen-familiens forskellige højtider og
fester, f.eks. dåbshandlinger, kan man i kir
kebogen for Næstved Set. Peders kirke se,
at betydningsfulde folk, hovedsageligt fra
præstefamilier, fra hele Sjælland stod fad
dere og tog del i dåben. Under året 1668
kan man således læse om dåben af sønnen
Hans: „Anno 1668: Die Veneris f.m.m. 17
Apr. post Domin. Jubilate, Zacharias
Hansøns og Birgitte Sophie Jespersdaatters barn, Hans. Karen Hr. Jespers udi Stupekiøbing bar det. Susanna Hr. Rasmuses
udi Hammer gich hos. Fadderne: Hr. Hans
udi Horløff, Hr. Hindrich Thomæsøn udi
Bircherød, Maren Christen Ballesøes paa
Herlufsholm, Abigael Hr. Carls udi Langebek“.4
Zacharias efterlod sig kun to børn, og i
skiftet var arvingerne kun de to, nemlig

Kompagnihuset i Næstved, oprindeligt kendt som
Peblingehuset, der ejedes a f Set. Peders kirke. I
1620'erne solgtes det til borgmester og købmand
Hans D uff rieh, der brugte huset som magasin. I
1632-33 afhændede D uff rich huset, der derefter
blev ejet eller lejet a f skiftende købmænd til samme
formål. Købmanden Hans Hornemann ejede i peri
oder huset og efter hans død gik det videre til hans
enke Chritienze Rasmusdatter Bagger. Foto: husei-naestved.dk

parrets sønner, den ovennævnte Hans og
hans lillebroder Jesper. Af skiftet ses at
Hans endnu var studerende og Jesper kun
14 år gammel, ved faderens død. Som de
res formynder og værge trådte deres mor
bror den nys adlede Andreas von Engberg
til.
Parret Zacharias og Birgitte Sophie bo
ede lige over for Set. Peders kirke i Næst
ved, der hvor Hotel Vinhus er i dag. Her
boede parret allerede i 1682, hvilket omta
les i en grundtaksation fra det år.5 Til Za
charias ejendom hørte også et lager og „en
krambod“ omtalt i skiftet.
Zacharias handlede med klæde, og det
var et omfattende lager af klædesvarer han
efterlod. Klædesvarerne er nedtegnet i en
varelagerfortegnelse under afsnittet „J
Kramboden“ i skiftet. Zacharias' krambod
indeholdt - naturligt nok - flest stoffer,
men også enkelte færdigfabrikerede kram
varer, som nathuer, tørklæder og nattrøjer.
Mere specielt, men ikke usædvanligt for ti
den, kan også findes andre kramvarer, der
ellers ikke har meget at gøre i en klæde
handel, eksempelvis søm, vægtskåle (Wichtskaaller), krus, malede skåle (budicker)
knivskeder, søkort (seigel kort) og tobak.
Den omfattende liste af klædesvarer i
Zacharias Hansens krambod indeholder et
udvalg af næsten samtlige af datidens
kendte stoffer og giver os viden om en da
tidig klædehandlers varelager. Gennem va
relagerfortegnelsen får vi et fascinerende
indblik i de klædesvarer man kunne er
hverve sig i 1680’ernes Næstved og om
egn.

Stofferne i kramboden
Som det fremgår af varefortegnelsen i Za
charias Hansens bod, var den altdomine
rende farve sort. I boden fandtes blandt an
det sort klæde (af uld), sort sars, sort rask,
sort pollemit og sort borat. Den næststørste
gruppe var mørke farver, hovedsageligt
brunt og gråt. Det grå og brune fandtes til
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lige i lysegråt og lysebrunt. Enkelte farver
har også sneget sig ind i varelageret, far
ver, der må have stået i skarp kontrast til
det sorte. Dette talte blandt andet sort og
rødt polemit, grønt blomstret trip og brun
violet (fiolbrun) trip og blå trip uden
mønstervirkning (slet) foruden brandgult
valket sars, der kun stod til 2 mark pr. alen.

Klæde
Den største gruppe af stoffer var klæde.
Klæde betegnede et vævet tøj af uld. Som
man ser af varelisten, kunne prisen være
ganske høj. Det uldne klæde fandtes i for
skellige kvaliteter, varierende fra 7!4 mark
til 2 daler og 2 mark.
Den høje pris skyldtes ikke tolden alene,
men også materialet og fremstillingspro
cesserne. Der skulle anvendes fin uld, og
vævningen måtte være jævn. Der var flere
processer, som fulgtes inden det farvede
klæde var smittefrit, trådene dækket af en
luv, og klædet skinnende som et spejl.6
Ser man på skifter for borgere fra samme
periode i Næstved, finder man at netop sort
klæde, er det dominerende materiale i drag
terne. Det brugtes til kåber, kapper, bukser,
trøjer og skørter. I skiftet efter Zacharias
Hansen, ser man også hvilke klæder, han
selv var i besiddelse af og han havde flere
dragter af klæde. Disse talte en brun klædekjol med gråværksfoer til 9 daler, fire par
brune klæde bukser, der tilsammen var vur
deret til 2 dr 3 mk, en sort klæde kappe til
15 dr, en sort klædekjol foret med atlask til
4 daler 2 mark, et par sorte klædebukser fo
ret med hvid olmerdug til 2 daler, en sort
vest til 1 daler samt en ny sort klædekjol fo
ret med sort baj med tilhørende sorte klæ
debukser foret med hvid olmerdug, sættet
stod i 15 daler.7 I hjemmet fandtes tillige
stadig flere af den afdøde hustru Birgitte
Sophies klæder, opbevaret de mere end ti år
siden hun døde. Disse var ifølge taxationen
endnu af høj værdi, hun ejede blandt andet
en fin sort klædekåbe til 12 daler og en sort
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klædetrøje stivet med hvalbensstivere til 1
mark og 8 skilling. Zacharias efterlod sig
klæder til den samlede sum af 93 daler. I
den dyre ende fandtes også de klæder, som
Anne Jørgensdatter Dahl efterlod sig i
1688, hun var hustru til Dines Willadsen
Guldsmed. Hendes klæder talte blandt an
det et sort klædeskørt takseret til 6 daler,
mens et sort sarses skørt kun var vurderet
til 1 daler 2 mark.8
Disse fine klæder stod naturligvis i grel
kontrast til mange af de dragter, der blev
jævne folk til dels. Til sammenligning ef
terlod prammanden i Næstved Anders
Mortensen i 1673 kun en fillemot (brun
grøn farve) klædning (bukser og trøje) og
en enkelt vadmelskjol. Det var sammen
lagt vurderet til 8 mark.9 Og fiskeren Chri
stian Hansen efterlod sig i 1676 kun en
gammel grå vadmels kjol og en femskaftet
trøje til sammenlagt 8 mark.10
Det var heller ikke mange klæder, den
bedrestillede Næstvedkone Ellen Ibsdatter,
i 1685 kunne efterlade sig, hendes klæder
talte en gammel sort klædekjole, et fem
skaftet skørt, en hue, et forklæde og en
muffe til en samlet værdi af 5 daler, 1 mark
og 8 skilling."
I skifterne for jævne folk, omtales jævn
ligt „hiemmegiort tøy“ og „wadmell“. In
tet af dette kan findes i Zacharias Hansens
varelagerfortegnelse, i stedet er det de pro
fessionelt fremstillede tøjer og ofte uden
landsk import, man har kunnet købe i hans
bod. Der fandtes i alt 360 alen klæde foru
den et stykke. Betegnelsen stykke var det
længdemål, der kom i en vævning af en
vedtagen vægt garn. En stube (stue/stuve),
var derimod blot mindre stykker, rester af
et stykke. Klædet fandtes i varelageret for
størsteparten i farverne sort og mørke
brunt, dernæst mindre lysebrunt, gråt, ly
segråt samt en smule rødt, kun 514 alen
rødt klæde og 25 allen rødt dusinkenklæde.
Klædet fandtes også i kulørdelu, omskriv
ning af fransk coloeur de lue, der menes at

have betegnet en art skinnende eller blank
farve og/eller overflade. Der fandtes klæde
fra Nordspanien og Schlesien (Sihlesing
klede - fra Schlesien, Pommern), sidst
nævnte var hovedsageligt kendt for deres
produktion af lærreder, der fremstilledes i
mange forskellige kvaliteter, hovedsage
ligt ganske billige. Det schlesiske klæde
kostede kun 2 mark 4 skilling. Det nord
spanske klæde, var noget af det dyreste i
boden med sine 2 daler og 2 mark pr. alen.
Der omtales tillige engelsk klæde, kaldet
dusinkenklæde, som stod i mellem 5 mark
og 1 daler 2 mark. Siden middelalderen
havde englænderne været anerkendt for
deres produktion af fine uldvarer.

Sars, borat og pollemit
De næste tre stofgrupper i varelagerforteg
nelsen er sars, borat og pollemit. Sars, af
fransk serge, forekommer ligesom klæde
hyppigt i skifterne fra Næstved. Det var et
uldstof, som fandtes i forskellige kvalite
ter, fra helt tynde uldstoffer, til kraftigere
grovere tøj. Frem til nutiden har de tyndere
uldne kvaliteter været brugt til habitter,12 i
skifterne fra Næstved ses, at det især brug
tes til trøjer og skørter for de bedrestillede.
En del af disse trøjer har antageligt været
af tynd ulden sars, og ville have været spe
cielt praktisk til sommerklæder. Til bukser
synes det mindre praktisk, og ville for
mentligt være blevet hurtigt slidt. Zacha
rias havde en nattrøje af gråt sars vurderet
til 2 mark. Det var hans eneste klædnings
stykke af sars. Anne Jørgensdatter, hustru
til borgeren Peder Wismar, havde ved sin
død i 1684, en brun sarsis kjole med røde
og gyldengrønne skørter til, sarseskjolen
hørte til i den dyrere ende og var vurderet
til 7 daler.13 I den billigere ende var det
sorte forklæde af sars som tømreren Niels
Olsen Tømmermands kone efterlod sig,
det var kun vurderet til 8 skilling.14
Det sars der omtales i varefortegnelsen
var af presset eller upresset. Det pressede

klæde omtalt som perset, betegnede klæde,
der var efterbehandlet ved art presning, der
gør stoffet blank og glat. Farverier havde
ofte persepresser for at gøre det omfarvede
stof særligt blank, som en slags opfrisk
ning eller „opblankning“ af stof. Det
kunne såmænd også gøres hjemme, guld
smeden Dines Willadsens hustru Anne ef
terlod sig i 1688 blandt andet „et gammelt
pærBe jern“ vurderet til 8 skilling.15
I Zacharias Hansens varelager fandtes
sars således både som blank og ulden vare,
der omtales tillige valket sars, der var
brandgult. Farverne på sars var ellers
brunt, gråt, lysegråt, coleur de lue, sort,
blåt og rødt.
Borat eler borates var betegnelse for et
blandingstøj af halvt silke halvt uld, og
fandtes i middel- til dyre kvaliteter. I vare
lagerfortegnelsen findes både middel og
temmeligt gode kvaliter, varierende fra 2!4
mark til 5 mark (1 daler og 1 mark). Der
var kun to farver, sort og vederskin, der be
tegnede et stof i changerende farvespil, og
som kun optræder i forbindelse med silkeog halvesilketøjer. Borat brugtes til trøjer,
skørter og kjoler, og optræder i stort om
fang i skifterne efter bedrestillede. Zacha
rias Hansens hustru havde flere klæder i
dette stof; to borates trøjer stivet med hval
ben til 3 mark samlet og en borates man
teau (en kjole med opfæstnet skørt, således
at skørtet under var synligt) med til
hørende sort borates skørt, der stod i 1 da
ler 2 m ark.16 Den hovedrige købmands
kone Anna Matthiasdatter efterlod sig en
sort borates kjole foret med sort rask til
hele 7 daler 2 mark, et sort borates skørt til
4 daler 2 mark og et sort borates skørt understivet med stivet lærred i farverne blåt,
gult og grønt. Det var takseret til 4 daler.17
Pollemit var betegnelse for et blandings
stof, oprindeligt af kameluld og silke, men
fandtes tillige i blandinger af kameluld og
fåreuld. Sidstnævnte var et kraftigt, solidt
stof. I den dyrere ende fandtes polemit af uld
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blandet med silke eller kameluld blandet
med silke med indvævet guld- og sølvlahn.18
Her har det vedrørt billigere og medium
kvaliteter af antageligt blandet kamelhår og
fåreuld, pollemitvareme stod i kun mellem
26 skilling og 3 mark. Farverne på pollemittøjeme var gråt, brunt og sort foruden
flerfarvede (mønstervævede) af sort og rødt,
blåt og hvidt samt stribet (randet) pollemit.

Rask
Rask omtales længere nede i varelagerfor
tegnelsen, men hørte blandt de uldne stof
fer. Det fandtes i forskellige kvaliteter,
men flest tarvelige. Det beskrives som et
let uldent tøj, hvis luv blev overskåret. I
luksusforordninger fra perioden hedder det
at håndværksfolk skulle lade sig nøje med
rask og andet uldent tøj.19 Det giver sig
selv at en stor del af Næstved indbyggere
efterlod sig klæder af rask i skifterne. Rask
brugtes især til skørter og forklæder, sidst
nævnte der både kunne bestå af pyntefor
klæder og en form for halvskørter, der
dækkede den forreste del af skørtet under.
Regitze Pedersdatter, hustru til Trompe
tér Casper Rodenberg, efterlod sig et gult
raskesskørt til kun 3 mark i 1673.20 Det
samme gjorde Gertrud, hustru til Anders
Caspersen Lædermager i 1672, det var sort
og var takseret til 4 mark.21 Den ikke
særligt vellykkede eller velhavende han
delsmand, den unge Karl Thomas Olufsen,
der døde i 1691, efterlod sig en gammel
sort klæde kjol foret med sort rask, der kun
var vurderet til en mark. En anden sort
klædekjol ligeledes foret med sort rask, var
vurderet væsentligt højere til 7 daler og 2
mark.22
Ellen Hansdatter, hustru til en vogn
mand, efterlod sig i 1688, en sort kjole af
rask, med tilhørende sort raskes skørt sam
menlagt vurderet til 4 daler, foruden to an
dre skørter, et af gråt sars til en daler og et
af sort klæde, der var forbrugt til sørge
klæder og ikke blev vurderet.23
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Hverken Zacharias eller hans hustru efter
lod sig klæder af eller med rask.
Det rask, der solgtes i kramboden var
grønt og blåt, i alt 67 alen, og kostede kun
20 skilling pr alen.

Femskaft
Femskaft, stavet på mange forskellige må
der som fiffskaft, fembskaft m.m, dækkede
kort og godt over et femskaftet tøj, dvs. et
stof der var fremstillet i en fembindings
vævning, det som også kaldes satin- eller
atlaskbinding, det dækkede tillige over da
maskvævet tøj. Disse tøjer var mønstrede,
for damaskvævning således at mønstret
var modsat på den ene side fra den anden.
For satin- og atlaskvævning, har mønsteret
ikke trådt frem som et „mønster“, men blot
givet et tæt stof. Femskaft fandtes i for
skellige kvaliteter, og kunne væves i uld
såvel som silke, senere hen kendes det
også i bomuld. Størstedelen af det fem
skaft, der omtales i skifterne var utvivl
somt uldtøj. Det fandtes tillige som hjem
megjort tøj. Trompetérens kone havde en
stribet klædning af hjemmegjort uldtøj, og
Jacob Rasmussen Skomager, havde ved
sin død i 1687 en gammel fillemot hjem
megjort femskaft kjol foret med gammelt
rødt lærred. Den var vurderet til 1 daler 2
mark.24
Det femskaft, der solgtes fra Zacharias
Hansens krambod, var naturligvis profes
sionelt fremstillet i modsætning til det
hjemmegjorte tøj, men det var stadig en
billig vare og højst sandsynligt af uld. Der
fandtes kun fire slags femskaft i boden, 36
alen blåt til kun 20 skilling pr alen, 8 alen
brunviolet til 1 mark pr alen, 20 alen sort
til 20 skilling og yderligere 4 alen sort til 1
mark pr alen.

Baj og kirsey
Både baj og kirsey hørte til uldenstofferne.
Navnet Kirsey kom af byen Kersey i Suf
folk, hvor det oprindeligt blev fremstillet.

Senere blev kirsey blot betegnelse for en
type stoffer, der også kunne være fremstil
let andre steder, men i 1700-tallet hed det
endnu, at det bedste fremstilledes i Eng
land.25
Stoffet beskrives som et klædeagtigt tøj,
kipret (vævet så der dannes skrå striber på
retten), og ofte stærkt valket, der har gjort
det tæt og lunt. det var vævet af grovere
uld end klæde, ofte løst vævet, og kunne
være kraftigt opkradset.
Det brugtes til billige klæder, især skør
ter, men optrådte også som underfoer i
dragter, fordi det var praktisk og varmt.
Det kirsey der optræder i varelagerfor
tegnelsen var af rødt, gult presset (blankt)
samt mørkt og lyst violet. Dette kunne tyde
på at det også her var hovedsageligt til
foer, hvis farve har stået i fin kontrast til
det sorte og brune, som dragterne ellers
mest var af. Vi finder det dog også anvendt
til klæder; Anne Thomasdatter, en jævn
Næstvedkone efterlod sig i 1688 kun tre
skørter, to af sort femskaft og et af rødt kir
sey, sammenlagt vurderet til 4 daler 1
mark.26 Det dyreste var det røde kirseyskørt, der tegnede sig for de 2 daler.
Det omtalte kirsey hos Zacharias Han
sen var billigt, alle stykkerne kostede kun
28 skilling (1 mark 12 skilling) pr alen.
Baj var ligeledes et tøj, der især brugtes
til foring af dragter. Det er senere beskre
vet som et stof, der var låddent og lang
håret på den ene side og med luven jævnt
overskåret på den anden. Det var ligesom
kirsey en lunt og praktisk tøj, men var vist
nok tyndere en kirsey. Hos Zacharias Han
sen omtales både foerbaj og blot baj, hvil
ket tyder på at det også her brugtes til
hovedsageligt for, men også til billige
dragter.
Det blev produceret forskellige steder,
hvilket også ses af lagerfortegnelsen, heri
optræder baj fra Hamborg og England. Det
hamborgske er angivet som foerbaj, mens
det engelske blot er kaldet baj. Der findes

tillige filtet baj i fortegnelsen, der må have
været til dragter frem for foer.
Det hamborgske foerbaj findes i lager
fortegnelsen i farverne gråt, mørkegråt og
sort. Det var billigt og kostede kun 12 skil
ling pr alen.
Det engelske baj kunne fås i farverne
brunt, gult, violet, sort og rødt. Prisen for
alle de engelske bajvarer var 1 mark 4 skiling.
Det filtede baj, der må have været brugt
til klæder i stedet for foer, kunne i kram
boden fås i grønt i bred vævebredde, i gråt,
i rødt, sort samt blåt af bred vævebredde.
Det grønne og blå af bred vævebredde ko
stede 1 mark 8 skilling, mens resten stod i
1 mark 4 skilling.
I skifterne finder vi ofte omtale af klæ
der foret med baj, handelsmanden Karl
Thomas Olufsen, d. 1691, havde en brun
klædekjol foret med brunt foerbaj, den var
vurderet til 5 daler.27 Jørgen Eggers, tidli
gere borgmester i Næstved, efterlod ved
sin død i 1690, et par rejsehandsker foret
med baj, de har utvivlsomt været fornuf
tige og lune, og i øvrigt det eneste dragt
stykke med baj, han efterlod sig.28

Trip og grovgrøn
Både trip og grovgrøn hørte til de finere
stoffer. Trip, af fransk trip de velours, var
en art fløjlstøj, hvor bunden var hampegam og overfladen uld, det man nærmest
kan kalde plys. Efter tidens smag var en
stor del af stofferne med fløjls- eller plys
agtig overflade. De brugtes både til klæder
og til boligtekstiler i form af pude- og hyn
devår, bordduge og lignende. Om trip vi
des en del, det var et af de stoffer som
Christian d. IV ved begyndelsen af 1600årene forsøgte at fremstille herhjemme i
hans oprettede Bøme- og Tugthus i Kø
benhavn. I forbindelse med Børnehuset
omtales i 1607-10 tripmagerne Niels Chri
stensen og Mikkel Campheim, der fik far
vestoffer udleveret.29
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Det trip, der omtales i Zacharias Hansens
varelager, var hovedsageligt mønstret. Der
var kun 51 alen af dette stof i varelage
ret. Der var intet sort imellem, men grønt
blomstret (blommet), grønt umønstret
(slet), blåt umønstret og brunviolet, der
ikke er angivet som mønstret eller umøn
stret. Zacharias Hansens trip var af medi
umkvalitet til gennemsnitligt 3!/2 mark pr
alen. Møllerkonen Johanne Lauridsdatter
havde et snørliv af sort trip i 1663, vurde
ret til 1 daler 2 mark.
Grovgrøn - et stof, der særligt optræder
i 15- og 1600-tallets inventarier, var oprin
deligt betegnelse for et finere silketøj, men
fandtes også i uld. Navnet kom af fransk
gros grain, et stof af uld, halvuld elle silke
ivævet kraftigere eller tykkere tråde grovtrådet klæde, hvorved en stribevirk
ning fremkom. Farven var hovedsageligt
sort eller grønsort. I 1500- og 1600-tallet
hørte det oftest blandt de finere stoffer og
brugtes ofte kun til finere tilbehør som
huer og muffer. Dette kan forklare at det i
varelageret anføres som smalt, og må altså
have været af meget smal vævebredde
uanvendeligt til større dragtstykker. Det
kostede Vi mark pr alen, hvilket forklares
af den smalle bredde og at det var af uld i
stedet for silke.
I skifterne anføres typisk både grov
grøn, ulden grovgrøn og silkegrovgrøn,
hvormed førstnævnte har kunnet dække
over begge. Zacharias Hansens hustru
havde ved sin død en trøje af silkegrovgrøn
stivet med hvalben, der var vurderet til
hele 3 daler. Zacharias selv havde en silkegrovgrøns trøje vurderet til samme beløb.
Den velhavende møllerkone Johanne Lau
ridsdatter, der døde i 1663, havde en hel
kåbe af grovgrøn foret med gråværk, vur
deret til 8 daler 2 mark, foruden et sort
grovgrøns skørt til 4!4 daler.30 Ellers havde
flest blot en muffe eller hue af det kostbare
stof. Anna Matthiasdatter havde i 1691 en
hue af sort silkegrovgrøn med sorte kni
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plinger på, der var vurderet til hele 3 daler
samt en gammel sort silkegrovgrøns muffe
med foer af kattepels og pyntet med knip
linger, den stod til kun 3 mark.31 Maren
Hansdatter, hustru til byens ringer (der rin
gede med kirkens klokker), havde ved sin
død i 1688, en gammel grovgrøns muffe,
der dels må have været af ulden grovgrøn,
dels meget gammel, da den kun vurderedes
til 4 skilling. Resten af hendes klæder var
af tilsvarende beskeden kvalitet.32
Finere silketøjer som tersenelle, silkeat
lask og kaffa, der anvendtes til særligt fint
skrud for de velhavende borgere, fandtes
ikke i Zacharias krambod, han selv og
hustruen var i besiddelse af dragter af disse
stoffer, såvel som andre af byens spidsbor
gere, men disse stoffer må have erhverve
des hos andre købmænd.
Sådanne stoffer blev gennem det meste
af 1600-tallet forbudt borgere i diverse
luksusfordninger, med den hensigt at bor
gere ikke skulle synes som adelige, men
dette forhindrede naturligvis ikke borgerne
i at trække i dragter af netop disse efter
tragtede stoffer.33

Lærreds- og bomuldstøj
I lagerfortegnelsen findes opremset store
mængder af lærreds- og bomuldstøjer af
forskellig kvalitet. Som det første nævnes
olmerdug, hernæst kattun, klosterlærred
og andet lærred samt kammerdug, de sid
ste mellem hinanden, således at der efter
klosterlærred igen nævnes kattunvarer.

Olmerdug
Olmerdug var oprindeligt betegnelse for et
vævet tøj, der kom fra Ulm i Tyskland, ef
terhånden blev navnet i stedet en typebe
tegnelse, der kunne bruges om tøjer produ
ceret andre steder. I skifter fra 1600-tallets
Næstved finder vi eksempelvis betegnel
sen „hjemmegjort olmerdug“.
Olmerdug, stavet forskelligt som ulmerdug, olmdug m.m., betegnede et kraftigt

tøj vævet af hør i trenden og uld i islæt
ten,34 det gav en lunere stof med lærredets
udseende. Det kunne tillige være af bo
muld i trenden og uld i islætten, dette blev
især almindeligt i senere tider. Olmerdug
anvendtes især til dyne- og pudevår, men
også til foring af dragter.
Der fandtes kun små mængder olmer
dug i Zacharias Hansens bod, lagerforteg
nelsen omtaler kun to typer, 10 alen stribet
(med indvævet stribeeffekt, oftest på
tværs) og 15/2 alen uden nærmere angi
velse, der må henvise til almindeligt hvid,
umønstret olmerdug. Førstnævnte kostede
2 mark 4 skilling pr alen, det sidste 26 skil
ling for en alen.

Sardug
Sardug var et tøj, der i grunden lignede olmerdugen, men oftest var væsentligt billi
gere. Sardug var ligesom olmerdug med
hørtrend og uldislæt. Det brugtes til puder,
dyner og hynder foruden til mindre dragt
tilbehør. Eksempelvis omtales sardug
brugt til underskørter og snørliv, sidst
nævnte var i dette tilfælde en art korset
uden stivere eller undertrøje, men ordet
snørliv brugtes også om et finere ærmeløst
overliv. Et snørliv af sardug omtales i et
tøjregnskab for en ung pige i Vordingborg
i 1640’em e.35 Sardug brugtes tillige til for
ing, Anna Matthiasdater(1691) efterlod sig
et sort halsflos med rødt sardug under, til 2
mark. Halsflos refererede til et lille lunt
hals- og skulderslag med flos.36
Af sardug omtales i varefortegnelsen
kun en vare, 17 alen hvid sardug til kun 12
skilling pr alen.

Kattun
Kattun omtales i tiden som cartun og
karton, ordet kom af cotton - bomuldstøj.
I 1600-tallet brugtes betegnelsen endnu
om både hvidt, ensfarvet og trykt bo
muldsstof, men senere hen brugtes ordet
kun om bomuldsstof med påtrykte møn

stre. Det tøj der angives „broget cartun“
har utvilsomt været trykt, mens resten an
tageligt er almindeligt ensfarvet.
Kattun anvendtes til forklæder, til foring
af skørter eller egentlige stivskørter. Za
charias Hansens hustru havde et skørt af
stribet silkeatlask foret eller understivet
med brunt kattun, antageligt for at give
skørtet større fylde. Det var takseret til 3
daler. Anne Jørgensdatter (1684) havde en
hvid kirseys klokke med broget kattun
„oven om livet“, den var vurderet til 1 dr.37
Som noget nyt var tynde, lette slåbrok
ker i kimonosnit blevet populære i andet
halvdel af 1600-tallet; de anvendtes som
aften- eller morgenkåbe eller blot til hjem
mebrug. Handelsmanden Johan Funch
(1688) havde en gammel broget kattuns
slåbrok foret med gult kattun til 1 daler.38
Og Anna Matthiasdatter (1691) havde en
broget kattuns slåbrok til 2 daler.39
I Zacharias Hansens bod fandtes kattun
i farverne hvidt, muskes (gråbrun eller
mørkebrun farve), livfarvet (sart hudfar
vet, kødfarvet eller svagt lyslilla og lign.),
brandgult og „buntet“. Med buntet menes
antageligt bunt - pelsværksfarvet, af farve
efter broget pelsværk, mens enkelt må hen
vise til ensfarvet hvidt. Der omtales tillige
groft kattun til 12 skiling pr alen, der må
have været kraftigere og måske særlig ide
elt til stivskørter.
Kattun var temmelig billigt og kostede
mellem 8 skilling (enkelt kattun) til 22
skilling for livfarvet. Det dyreste var hvidt
kattun til 3 mark pr. alen.

Klosterlærred
Klosterlærred var i senmiddelalderen be
tegnelsen for det fineste hørlærred frem
stillet af nonnerne i de store europæiske
klostre. I 1600-tallet kunne selvsagt kun en
brøkdel hvis noget af det fremstillet i klo
stre, som bekendt var nonneklostrene i
Nordeuropa nedlagt eller erstattet af ade
lige jomfruklostre.
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1 1600-tallet var klosterlærred blot typebe
tegnelse for lærred af særlig høj kvalitet og
finhed, tætvævet og bleget for at opnå den
eftertragtede hvidhed.
Klosterlærred var tillige hovedbeteg
nelse for en del forskelligt lærred, der blev
produceret mange steder i Europa, til disse
hørte hollandsk lærred, schlesisk lærred
(sledsklærred), warendorf-lærred, Ravenburgerlærred og Bielefelder-lærred, der
alle som navnene antyder var produceret i
de regioner, de havde navn efter.
Hos Zacharias Hansen fandtes kloster
lærred i mange forskellige kvaliteter, både
groft og fint. Det fine klosterlærred stod i
2!/2 mark pr alen. Warendorf-lærred stod i
2 mark pr alen. Warendorf-lærred skulle
være fint bleget lærred, der kun blev pro
duceret i byerne Warendorf og Frekenhorst
af Ravensberger-hørgam.40
Det fineste i tiden var hollandsk lærred,
som endnu op omkring år 1800 noget af
det dyreste lærred, der kunne købes.41 Det
hollandske lærred var ganske fint, tæt
vævet og i de bedste kvaliteter af så tynde
tråde, at det kunne være næsten transpa
rent.
Også hos Zacharias Hansen var det dy
reste lærred netop det hollandske, der stod
i hele 5 mark for en alen.
En stor del af lærredet var desuden ud
regnet i stykpris, altså prisen for et helt
stykke, man kunne således købe kloster
lærred til en pris af 4 daler o g 6 daler for
et stykke. Et stykke schlesisk lærred ko
stede kun mellem 2 daler 2 mark og 13
mark (3 daler 1 mark). Det schlesiske
lærred var generelt noget af det billigste,
der kunne skaffes i 1600-tallet, det produ
ceredes ellers i forskellige kvaliteter, men
alle i den billigere ende.42
De forskellige kvaliteter af lærred, der
fandtes i Zacharias Hansens bod var alle fi
nere læredsvarer, størsteparten import og
altså ganske anderledes end det hørlærred,
blårgarnslærred og hampegarnslærred, der
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fandtes i de fleste af datidens boer og som
var enten hjemmegjort eller fremstillet hos
en af de lokale vævere.
I skifterne findes lange opremsninger af
lærredssager under lintøjet, men det er kun
sjældent udspecificeret hvor lærredet
stammede fra. Ofte finder vi dog betegnel
sen blårgarnslærred blandt jævnere folks
løsøre, der tyder på hjemlig fremstiling.
Lærred brugtes til kraver, manchetter,
særke, skjorter, kvindeunderhuer og mænds
nathuer. Den velhavende møllerkone Jo
hanne Lauridsdatter efterlod sig i 1663, 4
gamle klosterlærreds hatte (underhuer) til
en værdi af 2 mark.43 Anne Jørgensdatter
havde i 1684 foreklæder af bielefelderlærred.44 Og Ellen Ibsdatter havde i 1685 et
forklæde af klosterlærred til 2 mark og 8
skilling.45 Johan Funch (1688) havde flere
fine halsklude af klosterlærred, men skjor
terne var kun af „hørlærred“.46

Netteldug
Netteldug var oprindeligt betegnelse for et
meget fint lærred, der ikke var vævet af
hør men af nældetaver. Lærredet kaldtes
også nældedug. I 1600-tallet var det endnu
af nælde, men senere efterlignedes kvalite
ten i bomuld. Nældedug blev anset for det
fineste lærred, og anvendtes af den euro
pæiske overklasse til kraver, mancheter og
støvlestrømper.
Hos Zacharias Hansen kostede slet næl
dedug
mark pr alen, og var dermed bil
ligere end det hollandske hørlærred.

Kammerdug
Kammerdug betegnede ligesom nældedug
en meget fin kvalitet lærred, det lignede
batist (nærmest transparent), men var no
get stærkere og mindre tæt. Det blev vævet
af det fineste ublegede garn og blegedes si
den med største omhu. Det var altid hvidt,
aldrig kulørt. Det bedste fik man i 1600årene fra Flandern. Kammerdug kunne
være ivævet mønster i form af blomster

uspecificeret farve til 12 skilling, fint hvidt
tæt flor til 2 mark, sortspættet (med prik
ker) til 14 skilling, gazeflor i farverne sort,
hvidt og gult til blot 6 skilling samt sort
flor til 8 skilling.

Kramvarer

De adelige moder var i 1600-tallet ofte en væsent
lig inspiration for borgerskabet; krøllede lange
parykker, smukt bundne halsklude og ikke mindst
prægtige stoffer, kniplinger og pynt, var eftertrag
tede a f byernes bedrestillede borgere. Erik Rosen
krantz og hans tre hustruer Margrethe Scheel,
Mette Rosenkrantz og Margrethe Krabbe. Hornslet
kirke, omkring 1675. Foto: Erik Fjordside.

eller striber, eller det kunne være umøn
stret, kaldet slet.
Hos Zacharias Hansen kunne man købe
„sleß cammerdug“ til 2 mark pr alen, der
må angive slet, umønstret kammerdug. Re
sten af kammerdugsvarerne er ikke udspe
cificeret, men må have været mønstret af
forskellig art. De kostede mellem 2 mark 8
skilling for det billigste og 3 mark 8 skil
ling for det dyreste.

Flor
Flor betegnede af en gruppe af tyndt nær
mest gazeagtigt stof, der oftest kun fandtes
i smalle vævebredder. Det blev vævet i
lærredsbinding af silke, restsilke, af fint
hørgarn eller var et blandingsprodukt. Flor
brugtes til forskelligt dragtpynt, specielt til
hatte- og huepynt. I samtidige skifter om
tales ofte kvindehuer med flor.
Anne Matthiasdatter efterlod sig 8 huer
af hovedsageligt silke pyntet med flor,
kniplinger og bånd.47
Hos Zacharias Hansen er flor omtalt lige
efter kammerdugsvareme. I hans bod
fandtes hvidt flor til 2 mark, gazeflor af

Forskellige færdige kramvarer blev ligele
des forhandlet fra Zacharias Hansens bod.
Den største post gjaldt strømper, der talte
både mands-, kvinde- og bømestrømper.
Af strømperne fandtes både „strix strøm
per“ (strikkede strømper) og ikke fremstil
lingsangivne strømper, der minder os om
at i 1600-tallets slutning, var endnu en stor
del af strømperne ikke strikkede, men syet
af vævet tøj.48 Flere af de ikke angivne
strømper, kan dog sagtens have været
strikkede skønt dette ikke fremgår. Man
mener også at strix og bundne strømper
kunne henvise til henholdsvis maskinstrikkede og håndstrikkede strømper. En sidste
og mere sandsynlig mulighed er, at der
med strix mentes silkestrikkede i modsæt
ning til ulden strømperne af uldgarn. Strix
er en betegnelse der går tilbage til 1500tallet, og altså til de tidligste strikvarer,
hvor sådanne stort set udelukkende var
dels af silke dels kun anvendtes af sam
fundets absolutte overklasse.49 Betegnel
sen strix kan således være fulgt med i be
tydningen silkestrik, længe efter at man
var begyndte at binde strømper og nat
trøjer i uldgarn. Senere hen erstattede den
vel af betegnelsen „af silke“, men de to an
vendtes endnu sideløbende en rum tid.
Ingen af strømperne i Zacharias Han
sens kramvarelager angives at være
bundne, men kan være dækket af de ikke
angivne strømper.
De dyreste strømper var sorte strikkede
strømper til henholdsvis 5 mark (1 daler 1
mark) og 6 mark (l!/2 daler), foruden et par
naccaratfarvede strømper (kraftig rød
farve), der kostede 1 daler. Der fandtes an
dre røde strømper til mellem 2 mark og 8
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Borgerlig mode i 1680'erne. Han bærer slængkappe, knappet kjol med brede ærmeopslag og kni
plingsprydet halsklud. Hun bærer halvkjole (manteau) med livet stivet med hvalben og et rødt
blomstret skørt, der kun nødtørftigt dække s a f et forklæde a f fint, transparent lærred. Malet epita
fium over borgmester Mads Lavridsen og hustru Kirsten Jacobsdatter samt deres to afdøde søn
ner Laurids og Jørgen, Ringsted Set. Bendts kirke, dateret 1683. Foto: Erik Fjordside.

skilling og 1 daler. De billigste strømper
var 8 par røde børnestrømper, der samlet
kun kostede 2 mark 8 skilling.
De fleste af strømperne var røde, der
næst sorte og kun tre par grå. Strømper
omtales ligeledes i Næstvedskifter fra pe
rioden, men i beskedent omfang, måske
fordi disse sjældent var af så høj værdi at
de blev medtaget og vurderet i skifterne. I
karl Thomas Olufsens skifte er medtaget
fire par strømper, et par gamle uldne grå
strømper til 4 skilling, et par fillemotfar32

vede strikkede strømper til 8 skilling,
endnu et par grå til 4 skilling samt et par
brune strikkede til 1 mark. Som det frem
går, blev de vurderet temmelig lavt, men
blev alligevel medtaget. I det hele taget har
selv de jævneste dragtstykker fået plads i
Karl Thom as’ skifte, inklusiv hans under
bukser af blårgarnslærred, vurderet til kun
2 skilling.50 I skiftet efter Johan Funch,
handelsmand i Næstved, død 1688, omta
les et par gamle sorte strikkede strømper
til 3 mark og et par sorte ulden strømper

vurderet til blot 1 mark,51 og Maren Jørgensdatter, d. 1689 havde et par røde strik
kede strømper vurderet til 2 mark.52 Af
skifterne ses at mændene ofte havde brune,
grå og sorte strømper, mens kvindernes
var røde.
Nattrøjer var en anden af de hele kram
varer, der kunne købes i Zacharias Han
sens krambod. De var ikke som navnet an
tyder til brug for natten, men brugtes som
en art langærmet undertrøje eller hjemmetrøje. Navnet kom af, at når man om dagen
eller aftenen afførte sig sine tungere yder
klæder og kunne nøjes med uldenskjorte
eller nattrøje, så var man klædt til natten.
Både mænd og kvinder brugte nattrøje i
1600-årene, men mændene brugte oftere
alternativet uldenskjorte, der ikke adskilte
sig synderligt fra nattrøjen, men oftere var
af vævet uldtøj. Nattrøjer kunne både være
vævede og strikkede, i kramvarefortegnelsen for Zacharias Hansens bod, tyder det
på strikkede nattrøjer efter prisen at
dømme. Af nattrøjer nævnes kun fem, alle
røde, de kostede 3 daler 2 mark stykket.
Nattrøjernes ærmer blev ofte hurtigere
slidte end resten af trøjen, af samme årsag
kunne man tillige købe løse ærmer i
samme mønster og garn som trøjen, og
dermed udskifte dem efter brug.53 I et
skifte fra Vordingborg fra 1669, omtales en
kvindenattrøje der havde „nybundne“ flos
sede ærmer, der således var blevet udskif
tet.54 I Næstved kramboden fandtes et par
ærmer, røde med flos under og kostede 1
daler 1 mark. De har utvivlsomt matchet
nattrøjerne til salg.
Det kan være svært af skifterne at ud
lede hvilke nattrøjer, der var hjemmestrik
kede og hvilke, der var købt som kram
vare. I skiftet efter Anna Matthiasdatter
1691, omtales en rød flosset kram nattrøje.
Den var vurderet brugt til 4 daler, og altså
dyrere end de trøjer Zacharias Hansen
havde i sin bod.551 skiftet efter vogmandskonen Ellen Hanssdatter i 1688, omtales

derimod en blå hjemmegjort bunden nat
trøje, den var kun vurderet til 2 mark.56
I kramvarefortegnelsen omtales tillige
en brystdug af kattun bomuldsstof) stoppet
med bomuld, dvs. en slags vattering.
Brøstdugen havde lidt af samme funktion
som nattrøjer og uldenskjorter, de anvend
tes af mænd, til daglig under trøjen eller
kjolen, som hjemmebeklædning og til af
tenbrug. Den brogede kattunsjakke har an
tageligt været til hjemmebrug. Brystdugen
stod i hele 7 daler, mens jakken der ikke
var vatteret stod i 1 daler 2 mark.
I fortegnelsen finder vi ligeledes kattuns
nathuer, seks styk der kun kostede 6 skil
ling. Nathuerne brugtes af mænd, ikke kun
om natten men også som en lun aftenbek
lædning til hovedet, når man ikke ville gå
barhovedet men heller ikke bære hat, der
var en del af ydertøjet. Nathuerne var al
mindeligvis af hørlærred eller bomuld,
ovenpå den kunne man bære en lille kalot
lignende hue, syet i kiler af kraftigere stof.
Disse nathuekalotter brugtes ikke om na
ten, men kun til aften- og hjemmebrug.
Der findes flere sådanne bevaret fra 1600tallet, blandt andet tre, der har tilhørt Chr.
IV i hans sidste leveår. Kalotterne, kaldet
nathat, var af brokade og fløjl, mens nat
huerne var af fint lærred pyntet med kni
pling.57 De nathuer, der solgtes hos Zacha
rias Hansen var selvsagt knapt så statelige,
og stod som sagt kun i 6 skilling stykket.
Hos bageren Hans Pedersen Lund (1688)
omtales „en gammel kattuns nathue med
nathat om“, der samlet kostede 12 skil
ling.58 Samme pris som i Zacharias Han
sens krambod.
Af kattun fandtes desuden 19 brogede
kattuns Tørkleder til I 1/? mark samt 2 bro
gede kattuns skørter til 2 daler og 2 mark.
Med broget kattun ledes tanken hen på de
trykte kattunsstoffer, der blev populære
ved den tid. Lærredsskørteme brugtes som
underskørter under skørter af kraftigere
tøj. Det stivere lærred kunne tillige give
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fylde til størtet og har fungeret som en art
stivskørt, som fiskebensskørtet men uden
indsyede stivere.

Dragttilbehør
Til 1600-tallets klædedragter hørte natur
ligvis også pynt, knapper, hægter og andre
småting. Af disse fandtes der også store
mængder i Zacharias Hansens krambod.
Knapper talte 3 gros brune kamelhårs
knapper à 3 mark, 11 gros silkeknapper af
1 daler, 2 gros sorte kamelhårsknapper a
28 skilling samt 5 gros kamelhårsknapper
af forskellige farver. Der fandtes også
hægter, de var billige og kostede samlet 1
daler og 1 mark, der må dog være noget
galt i regnestykket for han angiver en styk
pris af 10 skilling, men med 8000, der
samlede kostede 1 daler 1 mark, burde det
være 100 stk for 10 skilling. Det har anta
gelig vedrørt småhægter til lukning af tøj.
Knapper brugtes især synligt i mands
dragten, de brugtes til at lukke vest og kjol
fortil. I kvindedragten blev knapperne
sjældnere båret synligt, men anvendtes
foruden hægter og maller til at sammen
holde skørter. Det er primært knapper fra
mandsdragter, der omtales i skifterne, og
da hovedsageligt når de var af nogen
særlig værdi, hovedsageligt af sølv eller
guld. Almindelige knapper som kamel
hårsknapper, som kunne erhverves af de
fleste, omtales ikke i skifterne, men af og
til omtales knappede veste og kjoler uden
at knappernes materiale er angivet. Den re
lativt velstillede håndværker Jens Peder
sen, efterlod sig i 1689 75 sølv kjoleknap
per til en værdi af 13 daler 1 mark 12/2
skilling samt yderligere 40 små sølvknap
per til 4 daler 4 mark.59
Bånd solgtes i alenmål og bestod af for
skellige slags som flade bånd og runde
snoede snore. Begge brugtes til pynt og
kantning af dragtstykker som trøjer, kjoler
og skørter, foruden hatte og huer. Dragt
dele pyntet med snore og bånd omtales
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jævnligt blandt finere folks klæder. Zacha
rias Hansen selv havde en fin sort klæd
ning (kjol og bukser) af det svære silkestof
tersenelle, kjolen var foret med taft og
pyntet med sorte agramaner. Sættet ko
stede 9 daler. Hustruen havde et gråt stof
fes skørt pyntet med sorte snore forneden,
det var vurderet til 3 daler. Anne Jørgensdatter havde i 1684 et rødt klæde skørt med
seks rækker hvide bånd forneden, vurderet
til hele 6 daler foruden et fillemut kirseys
skørt med franske snore forneden, det var
vurderet til hele 9 daler.60 I den mere be
skedne ende havde skipper Eiler Hansen
Wogner, (1687) en sort hat med et taftbånd
på, den var takseret til 2 mark 8 skilling.61
Båndene hos Zacharias Hansen talte
blandt andet 60 styker florettebånd af for
skellige farver. Florettebånd betegnede
bånd fremstillet af florettesilke, der var re
stsilke, og billigere end ren silke. Båndene
var alligevel ganske dyre og kostede 2
mark og 8 skilling pr alen. Der fandtes også
mængder af taftbånd, hovedsageligt sorte, i
både brede og smalle variationer, brede
sorte kostede 8 skilling pr alen og var væs
entligt billigere end de dyre florettebånd.
Taftbåndene fandtes i næsten alle farver,
var stribede og ensfarvede, og har kunnet
dække de fleste efterspørgsler. De dyreste
pyntebånd var de såkaldte snore. Snorer
var possementarbejde, i form af en form
for metalknipling, runde eller smalle flade,
der især brugtes til pynt på huer. Skruesnorerne betegnede runde, skruede snore,
også disse brugtes til at oynte dragter og
huer. De tre stykker skruer kostede hele 7
mark stykket, mens de smalle snore ko
stede 3 mark stykket.
Det er således et ganske omfattende
sortiment som Zacharias Hansen har kun
net præsentere kunderne i sin krambod for.
De mange stoffer, pynt og tilbehør har
kunnet dække de flestes behov, og kun de
kostbareste kvaliteter silketøjer har måttet
anskaffes andetsteds.

J Kramboden
15 allen mørche brun Norder spansch Klede a 2 dr 2 mk .. .. .Er
9 Î/2 allen Lyße brun Norder spansch Klede a 2 dr 2 mk . . . . .Er
15 allen Koløerdelu Norder spansch Klede a 8 16 mk . . . . . . .Er
10 allen Kolørdelu af brun farfue Klede a 8 î/2 m k ............. . . .Er
5 î/2 allen Røt Klede a 7 m k .................................................. .. .Er

. . . . . . .37 dr
. . . .. . .23 dr
. . . . . . .31 dr
. . . . .. .21 dr
. . . . . . .9 dr

2 mk
3 mk
3 mk
1 mk
2 mk

8 sk
8 sk
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Halfanden allen Lyße brun Klede,
allen 1 dir 2 mk 8 s k ............................................................... .. .Er
11 16 allen sort Klede a 8 16 m k ............................................ . . .Er
6 allen sort Klede a 8 16 m k .................................................. . . .Er
12 allen sort Klede a 7 !6 m k ................................................ . . .Er
3 allen sort Klede a 2dlr. 2 mk ............................................ .. .Er
2 16 allen sort Klede a 2 d l r .................................................. . . .Er
8 allen sort klede a 1 dlr 2 mk 8 s k ......................................
15 allen sort Klede a 1 dlr 2 mk 8 sk ..................................
11 allen sort Klede a 1 dlr 1 m k ............................................
29 allen Norder spansch mørche brun Klede a 7 o r t .......... . . .Er
11 allen mørche Graa Klede a 5 mk 12 s k ...........................
24 allen Graae dusinken Klede for 1 dir. 2 m k ................... . . .Er
10 allen Koløredelu Klede a 1 dlr 2 mk ............................. . . .Er
15 î/2 allen Norder dußinken brun Klede a 5 mk 8 s k ........ . . .Er
12 allen brun Dusinken Klede a 5 m k ..................................
25 allen Røt dusinklede allen 1 dir 4 sk ............................. . . .Er
26 allen Lyße Graae Dusinkenklede huer
allen for 1 dir. 4 s k ................................................................. . . .Er
24 allen brun Kolørdelu Klede a 5 mk ................................
13 allen brun ordinarit Dusinken Klæde a 3 î/2 m k ............. .. .Er
18 allen Lyße Graae Sihlesing Klede allen - 2 mk 4 sk .. . .. .Er
8 allen Mørche Sihlesing Klede a 2 mk 4 s k .......................
1 stuk Kolørdelu 2 16 allen Klede allen 5 mk 8 sk............... .. .Er
4 allen Graa Dosinken a 2 mk 4 s k ...................................... .. .Er
3 Î/2 allen Graae Klede a 5 m k .............................................. ...E r
2 Î/2 allen Graa Klede a 5 m k ................................................ .. .Er

. . . .. . .2 dr
. . . . .. .24 dr
. . . . .. .12 dr
. . . . .. .26 dr
. . . . . . .7 dr
. . . . . . .9 dr
. . . .9 dr
. . . .24 dr
....1 3 dr
. . . .. . .50 dr
.. . .15 dr
. . . . .. .36 dr
. . . . . . .15 dr
. . . .. . .21 dr
.. . .15 dr
. . . .. . .26 dr

1 mk
1 mk
3 mk
1 mk
2 mk
3 mk
1 mk
3 mk
3 mk
3 mk
1 mk
2 mk

12 sk
12 sk
8 sk
4 sk
4
sk.
4 sk

. . . . . . .27 dr
. . . .30 dr
. . . . . . .11 dr
. . . . . . .10dr
.. . .4 dr
. . . . . . .3 dr
. . . . . . .2 dr
.. . . . . 4 dr
. . . . . . .2 dr

2 mk
1 mk
2 mk
1 mk
1 mk
3 mk

8
8
8
6
5
4
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1 allen Lyße Graa K olørd elu ................................................
1 allen brun Kolørdelu f o r .....................................................
10 16 allen Graa Klede a 5 m k .............................................. . . .Er
18 allen Uparßett brun Sarß a 28 sk .......... ........................
Et støche brun Kolørdeliu Sarß 30 allen .............................
Noch et Støche brun Kolor Sarß for ....................................
26 allen brun Kolørdelu Sarß a 2 m k ....................................
19 allen Graa Kolørdelu Sars a 2 m k ....................................
10 allen Lyßegraa Sars a 2 mk ............................................
18 allen brun Kolørdelu Sars, a 2 mk .................................. .. .Er
11 allen brun Kolørdelu Sars a 2 m k .................................... .. .Er
21 allen brun Kolørdelu Sars a 2 m k .................................... . . .Er
10 allen blaa Kolørdelu Sars a 2 m k .................................... .. .Er
21 allen Røt Sars a 2 m k .......................................................
12 allen Nacherat Farfue Sars a 2 mk 6 s k ......................... . . .er
28 allen sort Pærbett omfafuett Sart a 28 s k .......................
17 allen Pærbet brun Sars a 28 s k ........................................ . . .Er
8 16 allen brun Sars a 28 s k ..................................................

. . . .1 dr
. . . .1 dr
. . . .. . .23 dr
.. . .7 dr
.. . .15 dr
....1 5 dr
....1 3 dr
.. . .9 dr
.. . .5 dr
. . . . . . .9 dr
. . . . . . .5 dr
. . . ....1 0 dr
. . . .. . .5 dr
.. . .10 dr
. . . . . . .7 dr
. . . .12 dr
. . . .. . .7 dr
. . . .2 dr

1 mk
1 mk
3 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
1 mk
1 mk
3 mk

4 sk
8 sk
12 sk
6 sk

sk
sk
sk
sk
sk
sk
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8 allen brun Sars a 28 s k ............................................................ .er
13 allen brun Sarß a 28 s k ........................................................ . .er
20 allen Lyßebrun Sars a 26 s k ................................................ . .er
5 allen Graa Sars a 2 m k ........................................................... .er
3 '/2 allen sort Sars a 2 m k ......................................................... .er
6 allen brandtguldt walchet Sars a 2 m k ................................
1 ■/? allen brun Sars a 2 mk .....................................................
12 allen sort Borat a 5 m k .......................................................
18 allen sort Dito a 5 m k ............................................................ .er
18 !/? allen sort Borat a 4 Vi m k ................................................ . .er
6 Vi allen sort borat a 3 Vi mk .................................................. . .er
32 allen Wedderschins borat a 3 m k ......................................... .er
9 allen Wedderschins borat a 3 m k ........................................... .Er
23 Vi allen Wedderschins borat a 2 mk 12 s k .......................... .er
16 allen wedderschins borat a 2 mk 8 sk ............................... . .er
[p. 222r]
5 allen Dito a 3 m k ...................................................................
7 allen wedderschins borat a 2 Vi mk ...................................... .Er
27 allen Graa Pollemit a 2 Vi m k ............................................... .Er
38 allen graae Pollemit a 2 Vi mk ............................................. .Er
36 allen sort røt Pollemit a 2 mk 4 s k ...................................... .20
22 allen brundt Pollemit a 2 mk 8 sk .................................... . .13
13 allen Pollemit af sort og røt for huer allen 2 mk 8 sk . . . . .Er
11 allen af blaae og huidt Pollemit a 2 m k ............................. . .er
12 Vi allen Graa Pollemit a 2 Vi m k ........................................
27 allen af sort og Røt Wldet Pollemit a 2 m k ..................... .. .Er
13 aliens Randet Pollemit a 2 mk ..........................................
8 allen Graa Stof af Wldet a 28 s k ..........................................
9 allen graa Stof a 28 s k ...........................................................
7 allen Ledestorsktøg,62 af Røt og Huit i trej Støcher a 28 sk ,. .er
22 sort wldet Pollemit a 26 s k ................................................
4 allen sort Pollemit a 3 m k .....................................................
8 allen sort Pollemit a 3 m k ....................................................
6 Vi sort Pollemit a 3 mk .........................................................
11 allen grøn blommit Trip a 3 Vi mk ....................................
7 l/2 grøn blommit Trip a 3 mk 4 s k ........................................
5 allen grøn blommit trip a 3 Vi m k ........................................
3 Vi allen grøn slet Trip a 3 Vi m k ..........................................
16 allen slet blaa trip a 3 Vi mk ..............................................
8 Vi allen Fioellen brun Trip a 3 Vi mk ..................................
28 allen grøn Rasch a 20 s k ...................................................... . .Er
15 allen grøn Rasch a 20 s k ...................................................... . .Er
24 allen blaa Rasch a 20 s k ....................................................... .Er
2 l/2 allen guldtersk: a 20 s k ....................................................... .Er
2 Vi allen sort Dito, a 20 s k ...................................................... . .Er
10 allen Randet Ulmerdug a 2 mk 4 s k ..................................

....
....
....
....
....

.. .15 dr
. . . . .. .22 dr
. . . . .. .20 dr
. . . . . . .5 dr
. . . . . . .24 dr
. . . . .. .6 dr
. . . . .. .16 dr
. . . . .. .10 dr

2 mk
2 mk
2 mk
3 mk
3 mk
2 mk
3 mk
2 mk
3 mk
-

8 sk
12 sk
8 sk
4 sk
12 sk
10 sk
-

.. .3 dr
. . . . .. .2 dr
. . . . ...1 6 dr
. . . . .. .17 dr
dr . .. .1 mk
dr . .. .3 mk
. . . . . . .8 dr
. . . . . . .5 dr
.. .9 dr
. . . . .. .13 dr
.. .6 dr
. . .3 dr
. . .3 dr
. . . . .. .3 dr
.. .8 dr
.. .3 dr
.. .6 dr
.. .4 dr
.. .9 dr
.. .6 dr
.. .4 dr
.. .2 dr
.. .14 dr
. . .7 dr
. . .. .. .8 dr
. . .. .. .4 dr
. . .. .. .7 dr
. . ..
. . ..
. . .5 dr

3 mk
1 mk
3 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
3 mk
3 mk
3 mk
2 mk
1 mk
3 mk
1 mk
3 mk
2 mk
2 mk
3 mk
3 mk
2 mk

8sk
8 sk
-

8 sk
4 sk
12 sk
4 sk
12 sk
8 sk
8 sk
6 sk
8 sk
6 sk
12 sk
12 sk
2 sk
2 sk
8 sk

1 mk
1 mk
1 mk

3 sk
12 sk
-
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15 Vi allen Ulmerdug i trei Støcher a 26 s k ........................... .. .Er . . . .
17 allen huid sardug a 12 sk .................................................... . .Er . . ..
36 allen blaat Femschaft udj Fem parter a 20 sk .................... .er . . . .
8 allen Fioellen brunit fem schaft............................................
20 allen sort Femschaft a 20 s k ..............................................

36

. . .2 dr
. . .5 dr
.. .8 dr
. . .2 dr
.. .1 dr
. . .3 dr

. . .6 dr
. . .3 dr
. . .11 dr
. . .2 dr
. . .6 dr

4 allen Sort femschaft a 1 mk ........................................
4 allen Widen Sort grofgrønt, som er smaldt f o r ...........
19 brogede Cartuns Tørrekleder a 1 J4 mk ...................
19 allen bundted Cartun udi sex deele, a 1 m k .............
9 allen Enchelt Cartun a 8 s k ..........................................
26 allen muskes Cartun a 12 s k ......................................
24 allen Lifuerfarfue Cartun a 12 s k .............................
18 allen allen brandgulle Cartun a 12 s k ....................... .......... er
18 allen Liffarfue Cartun a 22 s k ....................................
21 allen sort Cartun i Thoe deelle a 12 s k ..................... .......... er
2 brogede Cartuns Schiørter............................................
34 alien Closter Lerridt udj Toe deelle, a 28 s k .............
2 støcher Closter Lerridt f o r ............................................
2 andre Støcher d i t o .........................................................
27 allen grof Closter Lerridt a 22 s k ............................. .......... Er
2 støcher Closter Lerridt a 4 Vi d r .................................. .......... er
Et støche Kloster Lerridt 18 allen L an g .........................
15 allen dito, a 2 mk .......................................................
15 alien fiin Closter Lerridt i toe deele, a 2 Vi mk . . . .
14 allen Dito uddj Toe deele a 2 mk ..............................
13 */2 alien Closter Lerridt a 1 Vi m k ............................. .......... Er
14 allen grof Closter Lerridt a 1 mk ..............................
18 alien Closter Leridt udj Toe deele a 28 s k ............... .......... er
Et Støche Kloster Lerridt f o r ..........................................
4 alien Closter Lerridt a 28 s k ........................................
7 allen Hollandsk Lerridt a 5 m k ....................................
33 allen Warendorph Lerridt a 2 mk .............................
8 alien Closter Lerridt a 20 s k ........................................ .......... Er
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2 allen grof Cartun a 12 s k ..............................................
18 Huiidt Cartun a 3 mk ................................................
28 allen slet Nettheldug a 2 Vi m k ..................................
9 støcher Sleßlerridt a 2 dir 2 mk ..................................
6 støcher dito a 2 dir 3 m k ..............................................
3 støcher dito a 13 m k .....................................................
12 allen sleßleridt a 14 sk ..............................................
Et heelt støche Cammerdug63 f o r ....................................
Et støche dito 9 allen a 3 Vi m k ......................................
4 Vi allen Cammerdug .....................................................
5 allen Cammerdug a 3 mk 4 sk ....................................
4 Vi allen Cammerdug a 2 mk 8 sk ................................
5 allen Cammerdug a 3 m k ............................................
10 allen sleß Cammerug a 2 mk ....................................
10 allen Huit floer a 2 m k ..............................................
3 allen dito a 2 m k ...........................................................
6 allen Gasßei64 floer65 a 12 s k ........................................
7 allen fin huit tet floer a 2 mk ......................................
12 allen sort spettet floer a 14 s k ....................................
80 allen gasei Floer, sort huit og Guldt a 6 s k ...............
50 allen sort Floer a 8 s k ................................................
5 Røde Nat trøyer a 3 dr 2 m k ........................................
7 par Fi ire Traa66 sorte strix67 Strømper huer
par for 3 Vi m k .................................................................

...
...

...
...

...
...

...

.......... er . . .
.......... er . . .
.......... er . . .
.......... er . . .

.......... er
.......... er
.......... er
.......... er
.......... er

...
...
...
...
...

.......... er . . .

.......... er . . .
.......... er . . .

. . . .1 dr
. .. .7 dr
. . . .4 dr
.. ..1 dr
. . . .4 dr
.. . .4 dr
. . . .3 dr
.. ..6 dr
. .. .3 dr
. ...2 dr
. . . .14 dr
. . . .12 dr
. .. .12 dr
. . . .9 dr
. . . .9 dr
.. . .9 dr
. . . .7 dr
. . . . 9 dr
.. . .7 dr
. . . .5 dr
. . . .3 dr
. . . .7 dr
.. . .4 dr
. . . . 1 dr
. . . .8 dr
.. . .16 dr
. . . . 2 dr

3 mk
3 mk
2 mk
1 mk
3 mk
2 mk
3 mk
1 mk
2 mk
1 mk
2 mk
3 mk
2 mk
3 mk
3 mk
2 mk
2 mk

8 sk
8 sk
8 sk
8 sk
12 sk
12 sk
8 sk
2 sk
8 sk
4 sk
8 sk
-

.. . .. . . .7 dr
. ...1 7 d r
. . . .22 dr
. . . .18 dr
.. . .9 dr
. . . .2 dr
. ...1 2 d r
. . . .7 dr
. . . .4 dr
.. . .4 dr
. . . .2 dr
.. . .3 dr
.. . .5 dr
.. . .5 dr
. . . .1 dr
. . . .1 dr
.. ..3 dr
.. ..2 dr
.. ..7 dr
.. ..6 dr
.. . .17 dr

3 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
3 mk
2 mk
3 mk
2 mk
3 mk
3 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
1 mk
2 mk

8
8
4
4

-

8 sk

.......... er . . . .. ..6 dr

sk
sk
sk
sk

8 sk
8 sk
-
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5 par Fiine Sorte Strix Strømper a 5 mk .......................................................6 dr
Et par Fiine sorte strix strømper a 6 mk .......................................................1 dr
Et par andre fiine S trø m p er........................................................................... 1 dr
5 par sorte Strømper a 4 mk ......................................................E r ............. 5 dr
3 par graa Strømper a 3 m k ........................................................e r ............. 2 dr
10 par Nacherat farfue Strømper a 1 dir .......................................................10 dr
10 par andre Røde Strømper a 3 mk ............................................................. 7 dr
3 par dito a 2 mk 8 sk ................................................................. E r ............. 1 dr
2 par andre Røde Strømper a 1 d ir ................................................................. 2 dr
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Et par Røde Strømper f o r ............................................................................... 8 par Røde bårne Strømper ............................................................................Et par Røde Floßes E r m e r ............................................................................. 1 dr
3 graas brune Camelhaar Knape a 3 mk .......................................................2 dr
11 Gros silche Knappe a 1 d r ..........................................................................11 dr
3 graas graa Knappe a 3 m k ........................................................................... 2 dr
2 groß sorte Camel Haar Knape a 28 sk .......................................................5 groß af atschillige slags Kolør Camelhaar Knape
a 1 mk 8 s k ...................................................................................................... 1 dr.
1 brøstdug af Cartuns med bomeld stopped, a 2 ort ....................................7 dr
1 braaget Cartuns Jache f o r ........................................................................... 1 dr
60 støche Florettes68 baand af adtskillige slagsfarfuer
no 3 og no 6 a 2 mk 8 sk. Er til sammens penge..........................................37 dr
Et half støche Taftes baand ............................................................................3 dr
28 allen brede sorte taftes baand a 8 s k ........................................................ 6 dr
Et andet half støche sorte Taftesband ...........................................................3 dr
Et half støche smale Taftes baand ................................................................. 3 dr

Første side a f Zacharias Hansens
skifte med begyndelsen på skifteind
ledningen. Næstved Skifteprotokol
1687-98a, pag. 207r.
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1mk
2 mk
1mk
1 mk
2 mk
3 mk

3 mk
2 mk
1mk
1mk

8 sk

8sk

1mk
3 mk

8 sk

3 mk

8 sk

2 mk
2 mk

2 mk

Side a f Zacharias Hansens skifte med den udførlige kramvarefortegnelse 1688. Næstved Skifteprotokol 1687-98a, pag. 221r-222v.
Kramvarerne er optegnet i sirlige rækker, og som typisk fo r tiden
med varierende stavning og vekslende store og små bogstaver.

16 allen smale Taftes b a a n d ............................................
Et støche Dito f o r .............................................................
. . .2 dr
3 Støcker smale dito f o r ..................................................
. . .1 dr
Et støche smaldt adtlaskesbaand for .............................
3 støcher smaa blaae adtlasches baand for ...................
et støche strifuet dito .......................................................
Et støche Huit baand med Røde Strifuer udj f o r ..........
16 allen blommede adtlasches baand a 3 sk .................
Et støche blaa taftes baand f o r ........................................
.. .3 dr
Et half støche Røt og blaat taftes baand .......................
.. .2 dr
Et half støche Røde Dito for ..........................................
Et støche Dito i trej deelle, af Røt blaat og wdderskins farfuer 2 dr . . . . .3 mk
2 halfue støcher Røde Dito ............................................
.. .3 dr
.. .1 dr
Et half Støche Fiolen brun D ito ......................................
[p. 224r]
16 allen Raabaand ...........................................................
3 Støcher Floeßbaand, adtskillige stuffuer f o r ...............
3 Støcher schrue Snorrer a 7 m k .................................... ...........er
3 støcher smale snorrer a 3 mk ...................................... ...........er
6 Schaalpund silche69 af alle slags faruere A 5 d r ......... .......... er
1 */2 doßin Kappebaand70 a St. 8 sk ................................ .......... Er
Et støche Røt Kirsey71 41 allen a 28 s k ......................... ...........Er
Et Støche dito, 37 allen a 28 s k ...................................... ...........er
Et Støche Dito, 6 allen a 28 sk ......................................
21 allen gul Persit Kirsej a 28 s k .................................... .......... er
1 Stuf dito, fem allen a 28 s k .......................................... ...........er
37 allen mørch Fiollet Kirsej a 24 sk ...........................
21 allen lys Dito a 28 sk ................................................
Et Støche graat Hamborger foerbaj 58 allen
lang a 12 sk .....................................................................
31 allen mørche graat Hamborger foerbaj a 12 sk......... .......... Er
38 allen brun Engelsbaj72 a 1 mk 4 s k ...........................
18 allen gul engels baj a 1 mk 4 s k ................................
29 allen Dito a 1 mk 4 s k ................................................
28 allen Fiollet Engeiß baj a 1 mk 4 s k .........................
12 allen sort Dito a 1 mk 4 sk ........................................
20 allen Røt Dito a 1 mk 4 sk ........................................
4 allen Dito a 20 sk ......................................................... ...........er
20 allen sort Hamborger foer baj a 12 sk .....................
36 allen graae Fildt baj73 a 1 mk 4 sk ........................... ...........er
28 allen bret grønt Dito a 1 mk 8 s k ............................. ...........Er
23 allen grøn Dito a 1 mk 4 sk ...................................... ...........Er
21 allen Røt fildt baj a 1 mk 4 sk .................................. ...........Er
24 allen Røt Dito a 1 mk 4 sk ........................................
9 allen sort Dito a 1 mk 4 s k .......................................... ...........Er

....
. ...
... .
... .
... .
.. . .
....
.. . .

. . .2 dr
. . .5 dr
. . .2 dr
. . .30 dr
.. .2 dr
...1 7 dr
. . .16 dr
.. .2 dr
.. .9 dr
.. .2 dr
. . . 13 dr
. . .9 dr

.. .10dr
. . . . .. .5 dr
. . .11 dr
. . .5 dr
.. .8 dr
.. .3 dr
.. . . . . . 1 dr
. . .3 dr
. . .. . . .11 dr
. . . . . . .10 dr
. . . . . . .7 dr
. . . . . . .6 dr
. . .7 dr
. . . . . . .2 dr

[p. 225v]
37 allen bret blaat Dito a 1 mk 8 s k ................................
320 skaallpund gemses Guul Tobacs a 8 sk ................. ...........Er . . . .
5 doßin fiine Petter Madsens Cort a 24 s k .....................
7 doßin Et Seigel Kort a 12 sk ...................................... ...........Er . . . .
Et Doßin Jern Naale f o r ...................................................
Et Doßin trejsisch Knappenaalle, f o r ..............................

. . .13 dr
. . .40 dr
. . .1 dr
. . . 1 dr

3 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
2 mk
1 mk
3 mk
1 mk
3 mk

12
-

3 mk
2 mk
1 mk
1 mk
1 mk
3 mk
2 mk
3 mk
-

12
12
8 sk
12
12
8 sk
12

3 mk
3 mk
3 mk
2 mk
3 mk
2 mk
1 mk
1 mk
3 mk
1 mk
2 mk
2 mk
2 mk
3 mk

8 sk
4 sk
8 sk
8 sk
2 sk
12 sk
4 sk
4
sk.

3 mk
3 mk
1 mk
2 mk
1 mk

sk.
8
sk.
8
2 sk
-

sk

-

sk
sk
sk
sk
sk
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8000 smaae Heichter a 10 s k ..........................................
2500 Fiire pund Søm a 100de 1 mk 8 sk .....................
500 brunswigs Søm a 1000de 5 m k ................................
2500 3. 2. og 1 ’/2 pund Søm a 1000de 1 mk ...............
3 Halfue Støcher blaa Rulbaand a 20 s k .......................
Et doßin Hyßing f o r .........................................................
Et doßin saigel G arn .........................................................
4 Hollandske Huide Kruße a 1 mk ................................
3 blaa steen Kruße a 12 s k ..............................................
4 Træ Lyße Stager med Staal traad a 4 s k .....................
Et half Doßin Cartuns Nathuuer a 6 sk .........................
8 Rydtz Læder seeller a 6 s k ..........................................
3 smaa Splitlaaße a 4 sk ................................................
Et half dosin suerte b ø r s te ..............................................
100 sorte Jern Søller f o r ...................................................
50 kiønrøgshuufie med Kiønrøg udj .............................
10 dußin Knifscheder a 6 sk ..........................................
Et Doßin gemeene folde Knifue f o r ................................
2 Vi doßin smaa Mallede budicher a 6 sk........................
Fem par gamle store og smaa W ichtskaaller.................
Et skaallepund nye indset Kaaber Wicht
hwor udj fattis 2 halfue quintin ......................................
j Træ allen f o r ...................................................................
10 Doßin smaa Søslings Rammer ..................................
Et sort Klæde bordklede med Fryndtzer om fiire
allen lang for ...................................................................

.............. Er . .. . . . . .......... Er . . . . .. .. .. . ..... .. ........... er . . . . . . ............... Er . . . . . . . . . . .1 dr

1 mk
3 mk
2 mk
2 mk
3 mk
2 mk
1 mk
2 mk
1 mk
2 mk
3 mk
2 mk
3 mk
2 mk
-

12
8 sk
8 sk
12
4 sk
4 sk
12
6 sk
12
12
15
-

. . . .2 dr
. .. .. . . .-

1 mk
1 mk

4 sk
4 sk

....1 0 dr

-

-

.......... Er . .. . ...1 dr
.......... Er . .. . . . ........... er . . .
. .. . . .. ........... er . . . . ...1 dr
.......... Er . . . . . . . -

sk

sk

sk
sk
sk
sk
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2. Nielsen: 1932, bd. IV, s. 49 & Qvistgaard:
1937, s. 38-39. Tak rettes til Svend C.
Dahl for denne oplysning.
3. Dansk Adels Aarbog: 1893: von Engberg.
4. Næstved Skt. Peder kirkebog: 1631-79, år
1668. Tak til Norman Madsen for denne
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5. Jørgensen: 1956.
6. Lorenzen: 1977, s. 9.
7. LAK, Næst. Byf. Skifteprotokol 16761690, pag. 212r.
8. LAK, Næst. Byf. Skifteprotokol 16871698a, pag. 204v.
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inventarier fra 1500-tallet. Troels-Lund:
1968.
49. LAK, Næst. Byf. Skifteprotokol 16871698a, pag. 330r.
50. LAK, Næstved Byfoged: Skifteprotokol
1676-1690, pag. 90v ff.
51. LAK, Næst. Byf. Skifteprotokol 16761690, pag. 27 lr.ff.
52. Ringgaard: 2007, s. 93 & 95.
53. LAK, Vordingborg Byfoged, skiftebreve
1649-69, skifte for Anne Hansdatter 6.
Feb. 1669, skiftebrev uden nummerering.
54. LAK, Næstved Byfoged: Skifteprotokol
1687-1698a, pag. 389v.ff.
55. LAK, Næstved Byfoged: Skifteprotokol
1687-1698a, pag. 184v.
56. Johansen: 2008, s. 92-95.
57. LAK Næst. Byf. Skifteprotokol 16871698a, pag. 189r.
58. LAK; Næstved byfoged, skifteprotokol,
1687-1694, pag. 330v.
59. LAK, Næstved Byfoged: Skiftedokumen
ter 1603-1700, skiftebrev uden nummere
ring d. 16. Jan. 1684.
60. LAK; Næstved byfoged, skifteprotokol,
1687-1694, pag. 23vff.
61. Ukendt stof.
62. Meget fint, tætvævet lærredstøj.
63. Gase/gaze - tyndt, åbent og transparent
lærredsvævet stof.
64. Flor - tyndt og transparent stof, hovedsa
geligt af silke.
65. Firtråds - tæt og tykt uldstof eller som her
strikvare.
66. Strikkede.
67. Florette - silketøj vævet af restsilke.
68. Sysilke - silketråd.
69. Vævede eller flettede remme, snore,
snører eller lignende brugt til at sammen
holde kappen med fortil.
70. Kirsey - af engelsk Kersey (efter byen
Kersey i Suffolk). Klædeaf grov uld, løst
vævet, ofte stærkt opkradset.
71. Engelsk baj.
72. Filtet baj.
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Min oldefar og
brugsforeningen
i Landsled

Oldefar Lars Christiansen flyttede
i 1871 til Landsled og giftede
sig med sin broders enke.
Han begyndte som væver, men tog
i 1877 initiativ til dannelse af en
forbrugsforening, der siden blev
til Landsled Brugsforening.

A f Ove Christiansen
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I efteråret 2008 udgav jeg hæftet „En hi
storie om Landsled og lidt om familien
Christiansen“. Landsled er en bebyggelse
på Møn, ca. 6 km øst for Stege, og da den
„kulminerede“ i 1930’eme, rummede den
foruden en mølle med korn- og foderstof
handel også en proprietærgård, bageri med
brødudsalg, brugsforening, jordemoder,
barber, cementstøberi, andelsmejeri, saft
station og gartneri, maskinforretning og
maskinværksted og i en periode også bil
forretning. Men det kan man læse mere om
i „En historie om Landsled ...“
Her vil jeg fortælle lidt mere om Lands
led Brugsforenings første år, og om min ol
defar, Lars Christiansen, som grundlagde
brugsforeningen i 1877. I 1899 nedskrev
han sine erindringer, som senere blev fulgt
op af hans ældste søn, Christian, der blev
min bedstefar. I perioden 1900-1909 boede
Christian i England, og en del af deres ind
byrdes korrespondance fra den periode er
bevaret og dermed også Lars Christiansens
egen beskrivelse af brugsforeningens hi
storie. Desuden har jeg støttet mig til Møns
Folkeblads referat af diverse generalfor
samlinger. I alle citater har jeg brugt den
anvendte retskrivning.
Jeg vil lade min oldefar præsentere sig
selv, sådan som han gør det i ét af brevene
til Christian i England:

„Jeg kunde have en Besynderlig lyst til at
fortælle dig min Historie i al sin simpel
hed. Jeg blev jo født i det Herrens Aar
1849 den 27 August i det Hus i Svends
mark som min Sødster nu bor i og der le
vede jeg min Barndom i al Tarvelighed
men havde det got som yngste Barn min
Moder vævede og min Fader gik i Dagleje
hos Kristen Mortensen i 9 aar for 33 Øre
og Kosten pr Dag. det var ikke mange
Penge han kom altsaa hjem med To Kroner
eller 1 Rigsdaler ver Løverdagsaften, der
skulde ikke meget købes for dem da va
rerne var ligesaa dyre ja dyrere ind nu.
Men da Moder vel Tjente ligesaa meget
som han og de havde 2/2 Tnd land Jord
vorpaa de holt 1 Ko 2 Faar og 1 Gris saa
havde vi det alligevel got blev vel indog
regnet for velhavende Folk“.
Min oldefars forældre var et husmands
par, Christian Hemmingsen og Maren Kir
stine Larsen; førnævnte søster hed Maren
Kirstine efter sin mor og huset i Svends
mark på Møn lå på matrikel Nr.l2.b.
I sine breve fremstår han som et meget
filosofisk gemyt, ofte ret pessimistisk og
tvivlende m.h.t meningen med tilværelsen.
Han kom fra små kår, uden større skole
gang, hvad der også ses ud af hans ret
skrivning. Han havde mange planer med
sit liv, men syntes ikke selv, at nogen af
dem lykkedes. Selvom han gjorde en pio
ner-indsats med oprettelsen af en brugsfor
ening, der blev hans og hans hustrus livs
værk, og de også endte med at blive anset
for at være velhavende, følte han ikke selv,
at noget som helst af det, han havde villet,
var lykkedes for ham.

Brugsforeningen i Rochdale

Væver og brugsuddeler i Landsled, Lars Christian
sen. (Arkivfoto: Anton Hansen).
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Begge hans forældre var desuden vævere;
både han selv og hans ældre bror, Hem
ming, lærte vævehåndværket af deres mor,
og den 26. maj 1868 købte Hemming et
hus i Landsled, matrikel 34g, hvor der tid
ligere havde været farveri. Adressen er i

dag Klintevej 150. Her startede han et
væveri og giftede sig året efter med Karen
Margrethe Jensdatter, der også kom fra
Svendsmark. Den 8. marts 1871 fik de en
søn, men 18. juni samme år døde Hem
ming af lungetuberkolose, som han havde
pådraget sig ved at sidde over væven, og
den 21. august 1871 døde også den lille
søn, og Karen Margrethe havde på kun to
måneder mistet både mand og barn. Deref
ter trådte Lars til, overtog driften af væve
riet og giftede sig året efter med Karen
Margrethe d. 31. maj 1872.
På den måde kom min oldefar til Lands
led, i første omgang som vævemester, og
med en ambition om at supplere væveriet
med salg af færdigvævet klæde. Men det
lykkedes ham ikke at få det til at løbe
rundt: „Jeg vilde udvide Forretningen have
Butik og væve Tøj til Salg, men jeg kunde
faa Lov at sætte Penge i det men ikke faa
dem igen saa det vilde ikke rigtigt svare
sig“. Heller ikke væveriet var til at leve af
uden at mester selv skulle „hænge på
væven“, og han begyndte at få samme hel
bredsproblemer som sin bror, „...saa jeg
spekulerede stadig paa at blive fri for at
hænge paa Væven hele Dagen og jeg fik
derfor den ide at lave en Forbrugsforening
og den blev startet i al sin ufuldkommen
hed og Udsalget aabnet den 12 April
1877“.
Brugsforeningsbevægelsen opstod i
England, hvor verdens første brugsfore
ning oprettedes i 1844 i byen Rochdale.
Flere af initiativtagerne havde været væ
vere, og det havde interesseret Lars Chri
stiansen, selv væver, at læse om sine en
gelske kollegers initiativ. Han henvendte
sig til nogle mænd i omegnen med sin ide,
og i Møns Avis den 13. april 1877 annon
cerede han åbningen af „Forbrugsforenin
gen ved Landsled“ : Senere skrev han. „Jeg
mente saa at naar jeg kunde gaa og handle
lidt og ligeledes have et par Svende paa
Værkstedet saa kunde det nok gaa og jeg

var fri for at hænge paa Væven men det
varede jo ikke Længe føren Brugsforenin
gen slugte mig helt“.

Annonce i Møns Avis

Det er lidt usikkert, hvad det egentlig var
for en type forretning, min oldefar star
tede, og for at forstå det følgende er det
nødvendigt med en kort forklaring på be
grebet „Læbælte“ :

Lovlig brugsforening i 1883
Fra gammel tid havde købstæderne mono
pol på handel og håndværk. Næringsfri
hedsloven af 1857, der trådte i kraft 1862,
ophævede dette monopol. For ikke at slå
benene væk under købstædemes hand
lende blev engroshandel, købmands- og
detailhandel fortsat forbudt indenfor en
radius af I/2 mil (ca. 11 km). Høker- og
marskandiserhandel var dog kun forbudt
indenfor en radius af 1 mil (7,5 km). (En
høker var en detailhandel med et begræn
set vareudbud; væsentligst indenlandske
fødevarer). Disse zonegrænser, indenfor
hvilke købstædemes handel kunne „ligge
i læ“, kaldtes „Læbæltet“; den inderste
grænse kaldtes også for „Høkerbæltet“.
Landsled ligger ca. 6 km øst for Stege og
dermed både indenfor Læbæltet og Høker
bæltet. Andelsvirksomheder var dog ikke
omfattet af disse bestemmelser, og brugs
foreningerne blev dermed den eneste lov
lige dagligevarehandel indenfor læbælteme, men fik også et utilsigtet monopol,
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da de slap for konkurrencen fra private
købmænd.
Lars Christiansen havde været medlem
af en brugsforening i Stege, som var mis
lykkedes, og hvor medlemmerne havde
tabt penge. Folk var derfor blevet bange
for at tegne sig som medlemmer, og den
første forretning i Landsled blev nærmest
en slags købmandsforretning, som gav
medlemmerne 4% af deres penge tilbage,
når et halvår var gået. Dette arrangement
var blevet godkendt d. 7. april 1877 af en
borgmester Goos i Stege, men efter at der
var kommet en ny borgmester, Hviid, blev
forretningen kendt ulovlig, og en ny, lovlig
brugsforening blev etableret 2. juli 1882.
Her skal lige indskydes, at borgmeste
ren i en købstad som Stege dengang ikke
var folkevalgt, men en kongeligt udnævnt
embedsmand. Han var udnævnt af staten
til at være byfoged, d.v.s. politimester, og
som sådan var han også beskikket formand
for byrådet og dermed borgmester. Byfo
geden i Stege var desuden herredsfoged og
dermed politimester for hele Mønbo Her
red.
Lars Christiansen har selv haft sine tvivl
om sit projekt, og han fortæller derom i ét
af brevene til Christian: „Naa jeg blev jo
Væver og fandt med Aarene at det ingen
fremtid havde for sig. saa begyndte jeg jo
at handle under firmaet Landsled Brugs
forening da det havde gaaet i 5 Aar blev
det forbudt som ulovlig Næring og jeg maatte betale 50 Kr. i Mulgt. Folk - de saakaldte Medlemmer traadte saa til og fik la
vet en virkelig Brugsforening det vil sige
en som var lovlig og saaledes ikke kunde
forbydes. Jeg vedblev jo at være Udeler og
var det i 25 Aar efter den tid var jeg Stan
s e t... Da jeg i 1877 begynte at handle ejede
jeg Huset her og 1000 Kr. i Sparekassen og
da jeg 5 Aar efter gjorde Varelageret op og
overdrog det til Foreningen ejede jeg
samme Hus med indventar og 8000 Kr i
Sparekassen. Men har jeg nogen sinde i
46

mit liv sparet saa var det ogsaa i de 5 Aar
for jeg havde jo paa fornemmelsen at det
vel nok ikke gik i Længden og vordan det
ind gik saa vilde jeg have saa jeg kunde be
tale hver sit. ingen maatte sige bag efter at
de havde lidt skade for min Daarskabs
skyld. 1882, 2. Juli begynte vi saa paany
og jeg tænkte ja nu kan vi vel ikke tjene
Penge men vi maa da kunne tjene føden ...
der gik nogle Aar og det var Just ikke Be
hageligheder alt vad man oplevede men
Foreningen fik betalt sin gæld til mig. (for
de overtog jo Varelagret paa Credit)...“. At
den lovliggjorte brugsforening køber vare
lageret tyder også på, at der hidtil reelt har
været tale om en privatejet forretning af en
eller anden slags.

Ville gerne være gårdmand
Siden Lars Christiansen som dreng havde
været ude at tjene, havde han været af den
opfattelse „... at var der nogen Stilling her
i Verden som var værd at tragte efter saa
var det at blive Gaardmand, men jeg fandt
selvfølgeligt at det Maal laae saa langt
over vad jeg kunde vente at opnaa ...“. Men
efter salget af varelageret til brugsforenin
gen synes hans gamle drøm at være inden
for rækkevidde: „... saa foreslog jeg vor
Mor at vi skulde sælge det hele og købe os
en lille gaard der var særlig engang en
gaard Østerpaa ..., den kunde vi jo betale
og saa mente jeg at vi kunde havde det
meget got der, men Mor sagde rent ud nej
hun vilde ikke være med, hun vilde ikke
være gaardmandskone, hvad jeg betrag
tede som en hel herlighed“. Så det lykkes
ikke for ham at blive gårdejer; han må
fortsætte som brugsuddeler.
Efter at have vinket farvel til sin drøm
om at blive gårdmand har min oldefar for
søgt at sælge ideen til sine sønner. Men
Christian valgte at blive maskinmester og
flyttede til England, hvor han blev forhyret
på en engelsk trawler, og Jens har åbenbart
været endnu mere afvisende, da hans far

anbefaler ham „... at dyrke Jorden og tage
sin Føde af den, med den Tanke at han
muligt kunde blive gaardmand, men jeg
Turde ikke udtale ordet gaardmand for
ham og han valgte da at blive Gartner hvad
der egentlig ikke var mig tilpas men jeg
Trøstede mig med at kunde han dyrke et
lille stk Jord got saa kunde han vel ogsaa
dyrke et større hvis der blev raad til det“.
Men Jens har ikke lyst til at dyrke jorden
og kom i stedet til at efterfølge sin far som
brugsuddeler.
Og Landsled Brugsforening udviklede
sig, som sønnen, Christian, beskriver det:
„til Gavn og Glæde for mine Forældre, og
da de begge havde set meget smaa Kaar,
sled de i det og sparede og spinkede; men
at de blev forholdsvis velhavende, avlede
megen Misundelse, og der fulgte derfor
ogsaa mange Ærgrelser med Bestillingen
som Uddeler. I den medste Tid aabnede

Butikken Kl. 6 Morgen og lukkede ikke
før Kl. 11 i Aftenen, hvorefter der først
kunde gøres rent og ryddes op i Butikken“.
Og om søndagen var der åbent til kl. 9!
Mine oldeforældre fik fem børn: Hem
ming Lauritz, Christian Frederik, Johanne,
Jens Jørgen og Anton Martinus. Men både
Hemming og Anton døde af meningitis, og
min oldefar fortæller om sorgen derover.
„... og jeg blev en hel del ked af det og
tænkte vel omtrent som saa, Det har man
for aid sin stræben og alle sine illusioner
der skal da pokker spare mer“. I 1877 fore
tager han derfor en ombygning af huset og
udvider forretningen, dels for at „... slaa
Sorgen ijel og dels for at bruge Pen
gene ...“. Ombygningen af huset bestod i, at
taget blev hævet lidt, det hidtil lerklinede
underhus blev grundmuret op fra grunden
af, og der blev føjet to spænd hus til den
østlige ende.

Det nuværende Klintevej 150, hvor væver Lars Christiansen oprindeligt startede sin „Forbrugsforening i
Landsled“ i den vestlige, fjerneste ende a f huset. Billedet er taget i perioden 1909-1915, d.v.s. efter Lars
Christiansens død i 1909, efter at brugsforeningen flyttede over vejen i 1907, og efter at sønnen Christian
var vendt hjem fra England i 1909 og startede sin „Cycle og Maskinforretning“. (Arkivfoto: Svend Hansen).
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Flyttede i ny forretning 1907
I 1907 flyttede Landsled Brugsforening
over landevejen ind i en ny bygning, opført
til formålet. Forud var gået et lidt snørklet
forløb, som kan sammenstykkes ud fra min
oldefars og min bedstefars korrespondance
samt omtalen i Møns Folkeblad.
Men først lidt mere om „Læbælter“ :
Næringsfrihedsloven overlod til den en
kelte købstad at afgøre, hvornår den mente
at kunne klare sig uden sit Læbælte. På et
møde i Stege Handelsforening 4. decem
ber 1906 vedtog man „omtrent énstemmigt“ at ansøge Stege Byråd om at få
læbæltet ophævet. På det efterfølgende
byrådsmøde d. 10. januar 1907 blev det
vedtaget at anbefale ophævelsen, kun
pastor Borch stemte imod, mens en dre
jermester Kamph undlod at stemme. Den
21. februar samme år meddeler amtet til
herredskontoret, at Steges læbælte op
hæves fra 1. marts 1907.
Læbæltets ophævelse var en udfordring
for de brugsforeninger, der lå indenfor et
læbælte, og som nu ville få konkurrence
fra private købmænd. Og blandt Landsled
Brugsforenings medlemmer har der åben
bart været tvivl om foreningens frem
tidsmuligheder. Min oldefar har muligvis
også været usikker og tvivlende. Således
skriver sønnen, Christian, allerede d. 16.
maj 1906 i et brev fra England: „Hvad
Brugsforeningen angaar, saa synes jeg
ogsaa det er Synd om den skulde gaa over
Stag“. Min oldefar må have udtrykt sine
bekymringer i et forudgående brev, som
blot ikke længere findes.
Allerede i 1903 havde man i brugsfore
ningen overvejet at bygge egne lokaler,
men forslaget var blevet nedstemt med
stort flertal. Der sker så følgende: I 1906
oprettes et andelsbageri i Landsled. Og det
er bemærkelsesværdigt, at det er Landsled
Brugsforenings bestyrelse, der indbyder til
møder i forsamlingshusene i Slotshøj og
Hjertebjerg, hvor det besluttes at lade teg
48

ningslister gå rundt. Den 7. juni 1906
afholdes en stiftende generalforsamling,
hvor det konstateres, at mødet ikke er
„Egentlig stiftende ..., da Underskrifterne
endnu ikke var bindende“. Men „De
Mænd, der havde grebet Sagen an, paatog
sig at føre den videre indtil alt er i Orden“.
Og allerede her besluttes det at købe en
grund på ’/? tønde land af proprietær Albert
Henriques på den nærliggende proprie
tærgård, Landsledgård. Og ifølge Møns
Folkeblads referat er man helt bevidst om,
at andelsbageriet slet ikke har brug for al
den plads, men man „har hørt“, at der nok
skulle være „Udsigt til at sælge et Par
Skpr. Land til Brugsforeningen, der træn
ger til at få sine Lader nedbrudt og erstat
tet med større“. Reelt har „De Mænd, der
havde grebet Sagen an ...“, d.v.s. bestyrel
sen for brugsforeningen altså via et endnu
knap nok stiftet andelsbageri erhvervet en
grund til byggeri af en ny brugsforening,
selvom brugsforeningens medlemmer som
sådan ikke har truffet nogen beslutning
derom.
Først den 8. juli 1906 afholdes en egent
lig konstituerende generalforsamling i an
delsbageriet, hvor det er formanden for
Landsled Brugsforening, Peter Bille, der
byder velkommen og fremlægger tegning
af det nye bageri sammen med byggepla
ner og prisoverslag. Det vedtages at bygge
efter den forelagte plan, og først derefter
vælges endelig en bestyrelse for Landsled
Andelsbageri.
Man kan gætte sig til, at brugsforenin
gens bestyrelse har set, at foreningen ingen
fremtid havde i den vestlige ende af min
oldefars stuehus, men måtte råde over en
bygning opført til formålet. Men man har
åbenbart stået med en tvivlrådig eller mod
villig medlemsskare, og man har så været
nødt til at gå vejen over oprettelsen af et
andelsbageri for at få købt en grund og så
ledes få sat skub i tingene.

Byggede for 10.000 kr.
Landsled Andelsbageri står færdig i slut
ningen af november 1906, men først på en
ekstraordinær generalforsamling i Lands
led Brugsforening d. 20. januar 1907 træf
fes en endelig beslutning om at opføre en
ny bygning. Men der har der åbenbart sta
dig været tvivl blandt medlemmerne, for
dirigenten starter med at opfordre med
lemmerne til at holde sammen og giver en
fremstilling af, hvorledes andre brugsfore
ninger på Møn godt kunne eksistere „... om
ogsaa de var bygget ved Siden af eller i
Nærheden af alt eksisterende Købmands
forretninger“. Ifølge Møns Folkeblad har
der derefter været „... en ret livlig Diskus
sion, som ikke ønskedes refereret“. Man
ender dog med en énstemmig vedtagelse,
og min oldefar fortæller derom i et brev til
Christian i England:
„Ja nu har vi saa atter havt Generalfor
samling og ... faaet vedtaget vor Bygge
plan og Bygningens opførelse med hvad
dertil hører er overdraget til Murer Olsen
og Snedkre Grønager begge i Keldby, de
skal have derfor Kr 8030,00 og Pladsen
koster ca. 800 Kr saa skal Foreningen
sætte Kakkelovne og Komfur samt nogen
Butiksindretning saa vi antager at bruge
10.000 Kroner ... Bygningen skal opføres i
løbet af Sommer, skal være under Tag 15
Maj og færdig 1ste September ... Vi kan

Landsled Brugsforening med andelsbageriets
brødudsalg i baggrunden til venstre.
(A rki vfoto : S vend Hansen ).

altsaa tage Bygningen i Brug ved oktober
opgørelsen. Jens er vel ikke indnu egentlig
antaget eller valgt til Udeler men General
forsamlingen har da vedtaget Byggeforeta
gendet med det før øje at han skal forestaa
Udelingen for 5/2% og frit Hus med den
Have som der kan blive, (den bliver kun
lille)“. Men samtidigt er også han bekym
ret over „... hvad omsætningen bliver i
Fremtiden naar vi faar flere Købmænd i
omegnen“. Han nævner således en ny
købmand i Hjertebjerg.
I slutningen af september 1907 åbnede
Landsled Brugsforening i den nye byg
ning. Den 1. oktober tiltrådte sønnen, Jens
Christiansen, som uddeler, og 1. november
samme år etablerede han sin egen hus
holdning i den nye bygning. I et brev d. 31.
oktober 1907 til Christian i England
lægger min oldefar ikke skjul på, at han sy
nes, Jens flotter sig vel rigeligt hvad angår
tjenestefolk:

Den indvendige jomfru
„Ja nu har vi jo ikke mere Brugsforeningen
den blev flyttet den 25 og 26 September
saa det er allerede over en Maaned siden
men idag eller maaske imorgen er det sid
ste Dag at Jens og Erna spiser hos os de har
nemlig hidtil faaet Kosten hos os og saaledes ikke havt Husholdning indnu derovre
men i morgen l ’ste November faar han
foruden Erna som skal blive i Vinter, en
dreng som hedder Hans, der tjener hos Pe
ter Bille han er Jørgen Bergmans Søn i
Slotshøj, og en Husholderske, en Jomfru
Christensen der Tjener paa Landsledgaard
som indvendig Jomfru som de kalder det,
(Om hun ogsaa er udvendig Jomfru kender
jeg ikke) vor hun ellers er fra ved jeg hel
ler ikke. hinde har jeg og Jens aldrig talt
om da jeg har været af den mening at han
ikke behøvede nogen særlig Husholderske
for den Husholdning der skulde holdes;
men lad nu ham om det. - Det er jo ikke
hans formaal at Tjene Penge, som det har
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været mit“. Selv havde Lars Christiansen
både været uddeler og regnskabsfører.
Men stoltheden over, hvor herligt vidt
sønnen har bragt det, skinner alligevel
igennem, da Lars Christiansen et par
måneder senere skriver til Christian om,
hvorledes juleaften i den nye brugsfore
ning blev fejret „... ligesom i andre store
Huse“ :
„... vi var nemlig ... til Juletræ Juleaften
ovre hos Jens. Han og hans Personale
havde Nemlig Tros Juletravlheden i For
retningen faaet tid til at pynte et Grantræ
som naaede fra Gulv til Loft og som vi alle
gik rundt om og sang Glade Jul dejlige Jul
o.s.v. og vi spiste Julegrød og Skinke med
Rødkaal m.m. og vi fik alle sammen Jule
gaver ligesom i andre store Huse. Ja det
var meget dejligt, du kan tro jeg tænkte
sikken en forskel paa før og nu da jeg og

Mor sad i Sjaselognen og lod os opvarte og
saa i sin tid da Mor altid havde saa travlt
og jeg næppe kunde faa tid til at komme
ind saa jeg kunde faa Vadsket mig til Spi
setid“.
Også her er retskrivningen min oldefars,
og især den korrekte stavning af „Sjase
lognen“ har tydeligvis kostet bryderier og
flere udstregninger.
På den første generalforsamling, d. 24.
november 1907, efter indflytning i den nye
bygning vedtages det at indlægge telefon.
Der er enighed om, at man skal have tele
fon, men ikke om, hvorvidt det skal ske på
foreningens eller på uddelerens regning.
Sagen bliver til sidst lagt i bestyrelsens
hånd.
For min oldefar var cirklen sluttet; han
var nu husmand ligesom sin far. „Nu er
Forretningen flyttet derover og Jens er
Udeler og skal holde 3 Tjenestefolk. - og
jeg sidder her tilbage og tænker paa alle
mine planer og Beregninger, som ikke blev
til noget, fordig de ingen Sympati fant
nogen steder. Nu er jeg Husmand med ca.
2 Tøndr Land Jord i alt. - min Fader var
Husmand med
Tnd Land. -... Og hvad
har jeg saa egenlig opnaaet i alle disse Aar
vor man har havt saa Travlt med at komme
frem, saa man ikke ialtfald daarligt har
havt Tid til at se sig tilbage. - Intet inda til
bagegang vad Jordareal angaard“.

Ville leve sundt og sorgfrit

Væver og brugsuddeler Lars Christiansen med
familie. Siddende Karen Margrethe Jensdatter og
Lars Christiansen. Stående fra venstre børnene
Christian, Johanne og Jens, som efterfulgte sin far
som brugsuddeler i Landsled og senere blev
købmand og brugsuddeler i Kalvehave.
(Arkivfoto: Svend Hansen).
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Min oldefar så nu frem til at kunne hellige
sig sit husmandssted sammen med Karen
Margrethe: „Vi agter nemlig at leve længe
indnu da vi ikke mere vil overanstrænge os
og vi holder ingen visitter og bliver saa
selvfølgelig heller ikke bedt ud saa vi er
ikke udsat for at forspise os, vi vil idet hele
søge at leve et Sundt og Sorgfrit Liv saa
godt vi da kan. Ja vi kan sagtens snakke,
skrive og tænke men vi maa sætte vor lid
til Gud og lade ham raade for vad Fremti
den vil bringe, for os er den en lukket

Bog“. Det var den også for min oldefar, og
hans plan om mange gode år med sit hus
mandssted gik heller ikke i opfyldelse.
Min oldefar; Lars Christiansen, døde d. 3.
juli 1909.
Den ældste søn, Christian, kom først
hjem fra England i efteråret 1909, min
oldefar nåede ikke at få genset sin søn og
svigerdatter og sine fem børnebørn. Chri
stian overtog nu huset, og hans mor flyt
tede på aftægt i de hidtidige brugsfore
ningslokaler, hvor hun boede hun indtil sin
død d. 23. februar 1914. Christian startede
en „Cycle- og Maskinforretning“, og i en
periode i 1920’erne handlede han også
med Ford T automobiler.
Jens Christiansen var uddeler ved
Landsled Brugsforening i fem år, fra 1907
til 1912. I 1909 giftede han sig med Dag
mar Thyra Christensen, den „indvendige
Jomfru Christensen“, som vi tidligere har
hørt om. Da min oldefar åbenbart ikke vid
ste, hvor hun kom fra, skal det lige næv
nes, at „Jomfru Christensen“ kom fra Baadesgaard, Græshave Sogn, Maribo amt. I
1912 flyttede de til Kalvehave, hvor Jens
etablerede sig som købmand. 11915 opret
tede en kreds af personer i Kalvehave en
brugsforening, som overtog Jens Christi
ansens købmandsforretning og ansatte
ham som uddeler til en løn, der var ansat
til 6% af varernes udsalgspris. Dog således
at han beholdt selve ejendommen, som han
nu lejede ud til den nye brugsforening til
en årlig leje på 400 kr., så længe han selv
var uddeler. Hvis man ansatte en anden ud
deler, skulle huslejen være 700 kr. Først i
1936 købte Kalvehavehave Brugsforening
ejendommen af Jens Christiansen.

Elektrisk lys og kaffemølle
Hermed slutter historien om familien Chri
stiansens andel i Landsled Brugsforenings
historie. Men brugsforeningen fortsatte
naturligvis sin udvikling, som jeg vil for
tælle om lidt mere summarisk.

Den 20. juli 1912 tiltrådte Oluf Petersen
som uddeler. I begyndelsen havde uddeler
familien boet i tagetagen, hvad der efter
hånden blev for trangt. Desuden begyndte
man at mangle plads til varerne og havde
også for lidt udstillingsplads i butikken. I
1925 byggedes et selvstændigt beboelses
hus til uddeleren bag ved selve brugsfore
ningsbygningen, og forretningslokalerne
blev udvidet. Desuden begyndte man, for
søgsvist, at køre varer ud, men det kunne
ikke betale sig, og forsøget blev indstillet i
1917.
Også andre moderne bekvemmelighe
der blev indført, og på generalforsamlin
gen ved Landsled Brugsforenings 50-års
jubilæum i 1927 beskrives de teknologiske
fremskridt. „Vi har nu faaet elektrisk Lys
og do. Kaffemølle“.

Uddelerboligen, bygget i 1925, fø r tilbygning a f
bolig til bagermesteren. (Arkivfoto: Margit Larsen)

Ved jubilæet bød formanden karetmager
Hildebrandt, Hjertebjerg, velkommen, og
både den tidligere uddeler, Jens Christian
sen, og den tidligere bestyrelsesformand,
Peter Bille, deltog som hædersgæster.
Regnskabsføreren, friskolelærer Rasmus
sen, Elmelunde, havde påtaget sig at give
en oversigt over foreningens historie. Det
havde ikke været nogen nem opgave, for
der havde ikke været nogen forhandlings
protokol de første 20 år, men han havde
samlet et lille resumé ved hjælp af forskel
lige dokumenter og, hvad han havde „fi
sket hos de Ældre“. Ifølge lærer Rasmus
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sen havde væver Lars Christiansen oprin
deligt startet en høkerforretning. Efter for
eningens lovliggørelse havde den første
bestyrelsesformand formodentlig været
gdr. Jens Peter Jensen, Pollerupgård, og i
bestyrelsen havde derudover siddet gdr.
Lars Hemmingsen, Pollerup, gdr. Jørgen
Nielsen, Pollerup og Strandskov, Hjerte
bjerg. Desuden havde Strandskov, hvis er
hverv ikke er oplyst, sammen med en friUddeler Karl Jensen foran Landsled Brugsforening
før ombygningen i 1934. Man ser stadig det oprin
delige indgangsparti med vindfanget og murstens
buerne over vinduerne. (Arkivfoto: Margit Larsen).

skolelærer Stenbæk været aktive m.h.t.
lovliggørelsen af brugsforeningen i 1882.
Af et af de gamle dokumenter fremgik, at
Lars Christiansen først blev ansat som ud
deler i 1884, og at foreningen muligvis
først på dette tidspunkt er kommet helt på
lovlig grund. Uddeler Jens Christiansen
var ikke helt enig i, at der oprindeligt
havde været tale om en høkerforretning, og
fortalte om sin fars forhold til brugsfore
ningen og om, hvorfor formaliteterne
måske ikke havde været helt i orden de
første år: Det var den gang vanskeligt at
skaffe sig kundskaber og derfor havde man
ikke nogen egentlig hovedbog, men hvert
medlem havde en kontrabog, og det var
det, der havde størst betydning for kunden.
Den 1. juli 1931 tiltrådte så Karl Jensen
som brugsuddeler, en opgave, han varetog

Landsled Brugsforening efter ombygningen i 1934. Landsled Brugsforenings bestyrelse og uddelerpar ved
foreningens 60-års jubilæum i 1937. Personerne er, fra venstre: Gdr. Rasmus Bille, kassereren, friskole
lærer Rasmussen, gdr. Johannes Skov, Jenny Jensen, Karl Jensen, skrædder Rasmussen, gdr. Anker Nielsen,
gdr. Harald Jensen, formanden, karetmager Hildebrandt, Hjertebjerg. (Arkivfoto: Margit Larsen).
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indtil midt i 1950’eme, hvad der gør ham
til den „længst regerende“ uddeler ved
Landsled Brugsforening. I 1932 genoptog
man udkørslen med varer, og også i Karl
Jensens tid blev der foretaget en moder
nisering af butikslokaleme samt indlagt
centralvarme. På generalforsamlingen d. 5.
februar 1934 omtales ombygningen, som
anslås til at komme til at koste 9850 kro
ner, samt behovet for, at brugsforeningerne
i højere grad satsede på omtale og reklame.
Måske derfor blev også bygningens facade
moderniseret med nyt indgangsparti og
større skiltning. Karl Jensens datter, Mar
git Larsen, har stillet et stort billedmateri
ale til rådighed for denne fremstilling.
Da Landsled Brugsforening fejrer sit
60-års jubilæum i 1937, bliver hele besty
relsen samt uddelerparret fotograferet
udenfor den nye butiksfacade.

Her bliver bolig til bagermesteren tilføjet vest fo r
uddelerboligen sidst i 1930’erne.
(Arkivfoto: Margit Larsen)

Som tidligere nævnt blev en ny uddelerbo
lig bygget i 1925.1 Landsled Andelsbageri
havde man længe overvejet at ansætte en
brødkusk, der så skulle bo i bagermeste
rens hidtidige bolig ud mod landevejen.
Dette ville så nødvendiggøre en ny bolig til
bagermesteren. Efter at have diskuteret det
en længere årrække besluttede man sig en-

Butikslokalet efter ombygningen i 1934. Foran disken ses Sonja og Gerda Langholt, døtre a f bagermester
Langholt ved andelsbageriet. Bagved Sonja ses Edvard, og bag Gerda ses uddeler Karl Jensen. Da jeg selv
er født i 1942 har jeg kun en begrænset erindring om brugsforeningens lokaler. Dog husker jeg tydeligt bøt
terne med de skråtstillede glaslåg, der ses i baggrunden under kaffemøllen. Der var nemlig småkager i én a f
dem. (Arkivfoto: Margit Larsen).
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Butikslokalet efter ombygningen i 1934. Personerne er fra venstre: Skrædder Rasmussen, Jenny Jensen,
Edvard, uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto: Margit Larsen).

deligt derfor, og sidst i 1930’erne blev en
bagermesterbolig opført som en vestlig
forlængelse af uddelerboligen som en
spejlvendt kopi deraf. På den måde opstod
det dobbelthus, der stadig eksisterer.

Blandt talerne var formanden for Tostrup
Brugsforening, Chr. Jensen, Keldby, som
fremdrog en pudsig detalje fra de gamle
vedtægter, der tillod medlemmerne at nyde
en bajer i butikken, men kun én og kun om
sommeren.

Dobbelt jubilæum
Den 28. september 1957 fejrede man både
brugsforeningens 80-års jubilæum og 50året for indflytningen i det nye byggeri. I
sin oversigt over foreningens historie for
talte bestyrelsesformanden, parcellist Ras
mus Nøhr, om væver Lars Christiansen,
der stiftede brugsforeningen og arbejdede
den frem i de beskedne lokaler i sit eget
hus. Desuden omtalte han alle sine for
gængere som bestyrelsesformand: J.P.
Jensen, Pollerupgård indtil 1890; gdr.
Søren Winther, Pollerup i perioden 1890 til
1906; gdr. Peter Bille, 1906 til 1921; der
efter havde karetmager Jørgen Hildebrandt
været formand i 32 år indtil 1953, hvor
Rasmus Nøhr selv var tiltrådt.
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Landsled Brugsforenings 80-års jubilæum i 1957.
Foran døren ses bestyrelsesformanden,
Rasmus Nøhr, og uddeler Karl Jensen
(Arkivfoto: Margit Larsen)

Talerækken sluttede med, at stenhugger
William Byel, Raabylille, motiverede et
leve for uddeler Karl Jensen, hvorefter gdr.
Mads Skov, Raabylille, talte for fru Jensen
og de flinke medhjælpere og udbragte et
leve for dem. Derefter sang forsamlingen
stående „Der er et yndigt land“, og endelig
takkede uddeler Karl Jensen for al venlig
hed mod ham selv og hans kone.
Selvom festen ifølge Møns Folkeblads
referat var „... arrangeret under saa be
skedne former som muligt, idet man i be
styrelsen ikke fandt, at der var raad til saa
meget ...“, så sluttede man „... med livlig
dans til „Paul“s harmonika trio“.
Der kom andre uddelere til. Her skal
blot nævnes Jørgen Winther, som var ud
deler i perioden 1973 til 1983. Han kom
fra den vestligste ende af Møn i nærheden
af Borrensbjerg ved Koster. Her havde han
tilbragt store dele af sin barndom på
gården „Munkholm“ hos Lars Christian
sens sønnesøn, Knud Christiansen, og den
nes kone, Valborg. I Jørgen Winthers tid
blev brugsforeningen ændret fra at være en
forening med solidarisk ansvar til en fore
ning med begrænset ansvar. Og man nåede
også at fejre Landsled Brugsforenings
100-års jubilæum i 1977 med en reception
i butikken og en efterfølgende fest i Hjer
tebjerg forsamlingshus.
Landsled Brugsforening fortsatte yder
ligere en årrække, indtil man lukkede i maj
måned 1989.

Landsled Brugsforene ing 1982 set vestfra.
(Foto: Ove Christiansen).

Dette foto er taget ved trappen til brugsuddele
rens bolig i Landsled i forsommeren 1945. Den
sommer, der blev kaldt „Befrielsessommeren".
Selvom billedet ikke har meget med brugsfore
ningens historie at gøre, er det medtaget på
grund a f sin helt særlige historie:
Om morgenen den 5. maj 1945, den dag den
tyske besættelse a f Danmark var slut, blev en
synkefærdig pram bugseret ind til fiskerihavnen
Klintholm på Østmøn. Ombord befandt sig ca.
345 fanger fra koncentrationslejren Stutthof i
den daværende fristad Danzig, som sammen
med Østpreussen var blevet omringet a f den
sovjetiske hær. De havde været under bugsering i mange dage, og ifølge nogle beretninger
skulle prammen med alle ombordværende have
været sænket på dybt vand i Østersøen. Nu kom
de i stedet til Møn, hvor de russiske fanger blev
interneret i forsamlingshuset Slotshøj ca. én km
vest fo r Landsled. Under opholdet på Møn
opstod kontakter til lokalbefolkningen, og også
Landsled Brugsforening fik besøg. På billedet
ses i midten uddeler Karl Jensen, og bag ham
til højre står datteren Margit. Til venstre i bag
grunden står Elith Nielsen, der var kommis i
brugsforeningen. Og foran står to besøgende
Stutthof-fanger, Ivan Saruskin og de russiske
fangers talsmand, Dimitri Objetkov.
(Arkivfoto: Margit Larsen).
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Raunstrup
Lejrskole
i 30’erne

Det første friluftsbassin på Sjælland
blev etableret på godset Raunstrup
først i 30’erne og gav plads til
en lokal svømmeklub.
Senere blev godset lejrskole.

A f Knud Erik Antons en
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„Herregaarden Raunstrup ligger et Par Ki
lometer Vest for Landsbyen Herlufmagle.
Naar man fra Landevejen mellem Ring
sted og Næstved ved den smukke, højtlig
gende Mølle drejer over mod Raunstrup,
har man et vidunderlig smukt Landskab
for sine Øjne. Til venstre ser man ned over
Herlufmagle Station, store Marker, Raun
strup Sø og Park med de store Skov
strækninger omkring Skelby og Gunderslevholm i Baggrunden, og midt for rager
en mægtig Stenkolos op i det smilende
sydsjællandske Landskab.
Det er Raunstrup, Daaernes gamle Her
resæde. Til højre ligger den store Avlsgaard og vidtstrakte Herregaardsmarker.
Raunstrup tager sig pragtfuld ud paa Af
stand. De store Linier er i orden. Bygnin
gens svære Mure hviler paa en solid Gra
nitsokkel og bærer et nyt og godt Tag; men
Raunstrup er nu i forfald. Den oprindelige
smukke Arkitektur er forladt, de store Rid
dersalsvinduer paa 1. Sal erstattet med lave
Vinduer, og hele Bygningen trænger til en
gennemgribende Restaurering.
Raunstrup bestaar af et enkelt stort Hus
med Gavle i Nord og Syd. Porthvælvingen
midt i Bygningen har oprindelig været
Gennemkørsel, men er nu omdannet til
Vestibule. Paa begge Sider af Bygningen
over Portaabningerne er der anbragt Sand
stenstavler med Vaaben og Indskrifter fra
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Bygherrernes Tid, og Byggeaarene 1593
og 1595 er betegnet med Smedejernsankre.
De oprindelige Profilbaand mellem Eta
gerne er borthuggede; de to Trappetaarne,
der oprindelig fandtes paa Vestsiden ind
mod Borggaarden, er nedrevne, saa at der
nu kun findes et enkelt ottekantet Taam
paa Sydøsthjørnet.
I Kælderne og i et enkelt Værelse i Stu
eetagen findes smukke Hvælvinger. Under
Taarnet i det sydøstlige Hjørne af Kælde
ren er det gamle Fangehul „Hundehullet“.
Ud fra Hovedbygningen imod Vest
strækker sig to uanselige Sidebygninger,
der afgrænser den smukke Borggaard mod
Nord og Syd, medens Udsigten er aaben
mod Vest, hvor man ser ned over Skelby
og Gunderslevholm, over til Trælløse
Kalklejer og ned mod Raunstrup Skov. En
Sommeraften i den stille Borggaard med
de gamle ærværdige Lindetræer efterlader
et stærkt Indtryk af Skønhed. Til Hoved
bygningen hører 40 tdr. Land. Park og Sø,
herlige omgivelser, der blot trænger til
Røgt og Pleje.
Alt i alt tror jeg, man tør sige, at
Raunstrup med Park og Sø rummer Vær
dier, som bør bevares og gøres tilgænge
lige for saa mange som muligt“.
Så poetisk og smukt beskrev skolein
spektør G. J. Arvin i 1933 landskabet om-

kring Herlufmagle med focus på den
gamle herregård, Ravnstrup, der stammer
fra 1.halvdel af det 14. århundrede. Mange
af de nævnte steder, møllen, stationen,
kalklejeme m.m. eksisterer ikke i dag.
Det var med stor spænding, Suså Egnshi
storiske Forening i sommeren 1990 i gang
satte det spændende projekt at indsamle
oplysninger
vedrørende
herregården
Raunstrup fra perioden omkring 19301935.
Netop denne periode var en svær tid for
det danske landbrug. Der var krise i land
bruget i Danmark og netop derfor blev
søsat store planer omkring brugen af
„Ravnstrup“ midt i Susålandet. Efter ud
stykningen af de tilliggende landbrugsare
aler var der kun hovedbygningen og par
ken samt den nærliggende sø tilbage.
Egentlig havde man gjort sig tanker om
at indrette en kuranstalt efter forbilledet
fra Hald ved Viborg, men da økonomien
ikke tillod at realisere disse drømme, stif
tedes i 1933 den selvejende institution
„Raunstrup“. Samtidig dannedes forenin
gen „Raunstrups Venner“. Hovedbygnin
gen skulle anvendes som uddannelseskur
sus for skoleungdom og seminarister i
tiden fra 15. maj til 15. september med
undtagelse af skoleferien, hvor der skulle
være idrætskursus, lederkursus, sociale
kurser eller feriekoloni. Fra 15. september
til 15. maj skulle stedet benyttes til ung
domsskole, kortere højskolekurser, aften
skole med praktisk og teoretisk uddan
nelse.
Mange aktiviteter kom i gang. Der blev
udgravet svømmebassin, holdt sportskon
kurrencer og elever fra byerne - især
København - kom ud i skiftende hold.
Efter en storstilet beskrivelse i alle lan
dets dagblade af „Projekt Raunstrup“, som
altså omfattede den omtalte periode, ind
ledtes forberedelserne til indsamling af
materiale. Mange henvendte sig med fotos,

beretninger, lejrskolebøger m.m. og i efter
året 1991 fastsattes en dag, hvor alle inter
esserede blev indbudt til et møde på akti
vitetscentret „Birkevang“ i Herlufmagle.
Fremmødet blev stort og mange glædede
sig til atter at mødes. Flere ældre tidligere
skolekammerater mødtes og fotoalbums
blev grundigt studeret ligesom minder fra
fælles oplevelser blev vendt.
Frode Foldager, som voksede op her på
egnen, oplevede denne tid og beretter le
vende:
Som svar på efterlysningen i Dagbladet
af 4. ds. sender jeg medfølgende rede
gørelse for mine oplevelser vedrørende
bassinet på Raunstrup i begyndelsen af
30’erne.
Det kan måske supplere det allerede
kendte, ellers kan andet sikkert findes i de
gamle aviser på Lokalhistorisk arkiv i
Næstved og på Frederiksberg.
NB: De vedlagte dokumenter er kopier
af originaler, som er overladt til min bro
der til fordel for Frederiksberg Idræts
historiske Arkiv.

Fra et svømme stævne på Raunstrup.

Svømmeforeningen Raunstrup
I 1931 blev jeg som medlem af bestyrelsen
for Glumsø Idrætsforening udpeget som
deltager i et møde på herregården Ravn
strup mellem Glumsø og Herlufmagle,
hvor Frederiksberg Skolevæsen skulle for
berede bygningen af et svømmebassin til
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brug for sin lejrskole, der skulle indrettes
på det gamle herresæde, og gerne ville til
godese også den lokale befolknings behov
for bademuligheder udover Susåen.
De planer for bassinets mål, der forelag
des, viste imidlertid, at der var tale om
nærmest et soppebassin, hvor eleverne
kunne bunde over det hele, og som altså
ikke kunne bruges til idrætslige formål.
Det gjorde, at jeg på Foreningens vegne
meldte fra. Men da man begyndte at bygge
bassinet, viste det sig, at planerne var ænd
ret, uden at vi var orienteret derom og i den
anledning blev der indkaldt til et møde på
Herlufmagle Kro, hvor jeg husker, at den
af initiativtagerne, som åbnede forhandlin
gerne, kørelærer Christophersen, Næstved,
præsenterede den indkaldte rådgiver som
Dr. Knud med. Secher i stedet for Dr. Med.
Knud Secher, og her oprettedes Svømmeklubben med Christoffersen som formand.
Min familie var flyttet fra Stubbekøbing
til Glumsø i 1926, og vi drenge, der natur
ligvis savnede det fine saltvand i Grøn
sund, havde hidtil badet i Glumsø sø, men
så nu en mulighed for igen at komme un
der „ordnede forhold“ med afmålte baner,
som mærkværdigvis i dette tilfælde blev
33 1/3 meter, hvad der ikke var tilfældet
mange steder på Sjælland.
Der var tale om det allerførste friluftsbassin på Sjælland - Uggerløses kom til
året efter -, og da vi tilmeldte foreningen til
Sjællands Svømme Union havde denne
kun klubber i søkøbstædeme.
Den daværende formand for SSU var
officiant Forting, Holbæk, og han var selv
overdommer ved det mesterskabsstævne,
Svømmeforeningen Raunstrup arrange
rede i august 1934, og hvor københavnske
svømmere deltog. Det var således første
gang, jeg mødte Willy Baade, med hvem
jeg senere sad i Svømmeforbundets præsi
dium og hans senere kone, olympiadedel
tageren Else Jacobsen, der i 1932 havde ta
get bronze ved olympiaden i Los Angeles.
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Jeg var her med i mit livs eneste vandpolokamp for blandet køn, for både Willy og
Else optrådte på københavnernes hold.
I Politikens referat fra stævnet den 13.
august stod bl.a., at foreningen Raunstrup
her fik sit første mesterskab, idet Frode
Foldager blev mester i udspring, men det
er nu ikke helt korrekt - springene var den
dag ikke udskrevet som mesterskabsløb.
Men der blev da sat et par sjællandske
rekorder. Døvstumme Ludvig Petersen,
Nykøbing S., svømmede 400 m. bryst
svømning på 7.06 og Jørn Christoffersen,
Køge, vandt 33 1/3 m fri + 33 1/3 m bjærg
ning i 1.008.

Mange tilskuere følger svømmestævnet.

Det hedder sig ellers, at ferskvand er tun
gere at svømme i end saltvand, men det
opvejedes vel her af, at vandet til gengæld
er roligere end mange gange ude i det åbne
farvand. (Jeg ser nu, at det ikke var Politi
ken, men Næstved Tidende, der udråbte
mig som Sjællandsmester - undskyld!).
Hvert år den 23. juni holdt lejrskoleele
verne fra Frederiksberg en Sankt Hans fest
på Raunstrup, og her bidrog vi gerne med
en svømme- og springopvisning i over
værelse af den lokale befolkning, som i det
hele taget tog mod lejrskolen med stor vel
vilje. De kvindelige elever optrådte nede i
parken med slør som dansende elverpiger,
og vi lavede bl.a. spring fra 3 meter vip
pen, hvor vi havde anbragt en slags „altan
kasser“ på begge sider af springbrættet
(det var jo længe før Duraflex’ens tid),

hvor bengalske lys antændtes, og når der
så blev hældt en klat petroleum ud i vandet
under vippen, sprang vi altså gennem både
ild og vand for sagen.
I et tvillingspring, hvor min broder
Viggo (senere bogtrykker i Sorø) og jeg
sammenknyttede sprang i, glemte vi at
slippe hinanden i tide, så vi endte på bun
den med så megen kraft, at jeg fik hudaf
skrabninger i panden.
Når man ved, hvordan vand får en blød
ning til at se meget værre ud, end den er,
kan man måske godt forstå, at der gik pa
nik i arrangørerne, da jeg kom op igen. Og
siden hed jeg da også blandt eleverne
„ham, der slog hul i hovedet“.
Viggo overtog for resten formandspo
sten efter Christophersen og var i dette job,
til klubben måtte lukke, da man fandt ud
af, at der skulle gå en vej netop der, hvor
bassinet lå.
Inden den tid havde der i øvrigt også
været lejrskole for unge arbejdsløse fra det
daværende Sorø amt nogen tid, så jeg kan
ikke rigtig forstå bemærkningen i Dagbla
det om, at lejrskolen standsede før den
anden verdenskrig - det må have været
mange år forinden. I hvert fald eksisterede
den ikke, da jeg i 1938 meldte mig ind i
Ringsted og Omegns Svømmeklub.
En trist oplevelse havde vi tre ældste
brødre en tidlig aften, da vi kom til
Raunstrup for at få vores daglige svømme
tur. Man fortalte os, at der savnedes en
dreng, hvis tøj lå på hans værelse, men
som ikke var til at finde eller råbe op i
parken. Underforstået var det, at man fryg
tede for, at han var druknet. At man ikke
kunne overtyde sig om dette ved at se efter
i bassinet, er det bedste bevis på, at der
dengang ikke var noget, der hed rens
ningsanlæg. Nu om dage skal man jo
kunne se de 4 m. ned i et springbassin. Vi
delte bassinet mellem os, og min broder
Sven (senere kongelig hofmalermester på
Amalienborg), sprang i midten af bassinet

næsten ned i den forulykkede, som stod op
på bunden, holdt oppe af luften i lungerne.
Vi startede straks med oplivning efter Hol
ger Nielsen-metoden - det var jo før ind
førelsen af mund til næse metoden -, og jeg
husker den følelse af noget stort, der gik
igennem mig, da jeg hørte en lyd fra dren
gen. Men der var kun tale om en opkast
ning.
Vi fortsatte vore bestræbelser, indtil am
bulancen kom, men der var ikke noget at
stille op - vi fik også at vide, at han havde
ligget i vandet mindst en halv time.
Første gang, jeg optrådte som filmskue
spiller, var også på Raunstrup, hvor der
blev optaget en film, der også beskæfti
gede sig med bassinet og aktiviteterne heri.
Jeg gav en serie spring til bedste, men
hvem der var fotograf eller ophavsmand til
billederne, ved jeg ikke, og jeg har aldrig
set resultatet.
Ved en senere lejlighed var der radio
transmission fra svømmekonkurrenceme,
så Raunstrup Svømmeklub blev kendt over
hele landet.
Med lejrskolebesøgene fik befolknin
gen et nyt levende islæt i dagligdagen. De
mange unge mennesker med deres lærere
blev almindelige syn i egnen, når de på
deres cykler færdedes rundt for at finde
svarene på de stillede opgaver om at be
skrive egnen og dens virksomheder. Det
var specielt i sommermånederne aktivite
terne var livligst og gennem de næste par
år havde de mange besøgende dejlige og

Der gøres klar ril et baglæns spring i bassinet.
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uforglemmelige timer med Raunstrup som
base.
Nøjagtig 40 år efter indvielsen af bassi
net på Raunstrup deltog jeg i indvielsen af
Suså kommunes nuværende friluftsbassin i
Herlufmagle, men den pokal, jeg da over
drog svømmeklubben (nu altså Suså
Svømmeklub) bliver åbenbart vanskelig at
anbringe, for den skal tildeles den, der
først tager fem livredderprøver i bassinet,
og endnu er der, så vidt jeg ved, ikke taget
så meget som en frisvømmerprøve.

Om byggeriet af det
udendørs svømmebassin
Fra det Idrætshistoriske arkiv er hentet føl
gende udtalelse af ejerinden:
„I Anledning af Det under Arbejde
værende Svømmebassin, skal jeg som
nuværende Ejerinde af Herregaarden
Raunstrup, udtale, at saafremt Arbejdet
kan fuldføres paa nærmere fastsatte Beta
lingsbetingelser, intet har at indvende mod
Svømmebassinets Benyttelse af de sted
lige Skoler og Ungdomsforeninger, naar
den lokale Skolekommision vil indestaa
for al Ordens Overholdelse samt drage
Omsorg for, at den for Badning fastsatte
Entreindtægt erlægges og administreres
paa rette Maade, selv om Raunstrup maatte
opgives som Lejrskole.
Det maa dog forbeholdes eventuelle nye
Lejere af Raunstrup til nærmere fastsatte
Tider at benytte Svømmebassinet.
Raunstrup den 4. August 1932
G. Howden-Rønnenkamp“

Elna Lindager
Deltog i indvielsen af svømmebassinet og
fortæller:
Der er ikke mange, der tror på mig, når
jeg siger, at der var et udendørs svømme
bassin i Ravnstrup. Det var efteråret 1932.
Vandet var hundekoldt. Vi var nogle unge
fra Næstved og et par mestersvømmere fra
København, bl.a. Lilly Andersen i crawl.
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Vi skulle indvie bassinet og bagefter op på
det halve slot, hvor vi spiste og overnat
tede. En ung mand, der hed Arvid, sad i
Tårnet med en primitiv radio og rapporte
rede resultater til København.
Da jeg efter mange år ude igen kom til
bage til Næstved, var jeg en tur i Ravn
strup, men der var hverken vand eller ruin
- kun tårnet godt skjult. Der kunne jo have
været den dejligste park derude.
Jeg kender 2 fra Glumsø, der som unge
håndværkere også var med samt en stadig
aktiv badmintonmester Karen Christensen
ved Stadion, Næstved.

Besøg fra Gardehusarerne i Næstved. Flot rideop
visning.

Vagn Hejlesen, Dragør,
som var elev på Frederiksberg i starten af
3(Terne oplevede at være med på lejrskole.
Han skriver:
Ravnstrup Minder.
Hvad jeg kan fortælle, kan mange andre
også, så formodentlig spilder jeg både je 
res og min tid, for det må være en repeti
tion af den samme historie.
Vi, tredje Mellem fra La Cours Vej
Skole, tilbragte en uforglemmelig ferie på
Ravnstrup, så vidt jeg husker i det tidlige
efterår 1933. Vi var 24 elever plus 3 lærere
og nogle seminariestuderende fra Frede
riksberg, der medvirkede som gruppe
ledere. Skoleinspektør Arvin kom ned to
dage og det samme gjorde Sofus eller Sop
hus Frank, på det tidspunkt vist nok skole-

direktør for Frederiksberg. Frank var fan
tastisk: Han ville tage os ned i skoven eller
ned til en lille sø, hvor han ville stikke en
spade i jorden eller en spand i vandet, og
hvad han fandt der, gjorde han så levende
for os og i så mange detaljer, så man altid
vil huske det.
Vore lærere var Georg Adstofte, frk.
Garne og Vagn Petersen, speciale hen
holdsvis dansk, geografi og matematik.

desværre ikke mange billeder den gang,
ingen af os elever fra La Cours Vej havde
et fotografiapparat, så hvorledes jeg er
kommet i besiddelse af vedlagte fotos fra
Ravnstrup og fra La Courvejens skole i
1933, ved jeg ikke; men jeg kan huske, at
jeg købte et emblem fra svømmeklubben
på Ravnstrup for 1,25 kr.
Som tak for opholdet opførte vi, sam
men med vore lærere, et slags „Ridderspil“

De indsamlede materialer studeres.

Næsten som i gamle dage! Lærere på tur med hes
tevogn.

Vi boede alle på første sal i de to rum nær
mest Tårnet, og vi syntes de enorme brede
egetræstrapper fra hallen til første sal var
imponerende og lod os ane, hvad der var
sket i fjerne tider. Jeg ved ikke, om vi var
det første hold dernede, men fra den vel
komst vi fik fra de omkringliggende gårde,
o.s.v. kunne meget tyde på det. En del af
vort arbejde var at skulle skrive rapporter
om, hvad vi oplevede, så vi blev i grupper
sendt rundt til den lokale mølle, mejeri, på
gårde, bageri, slagter o.s.v., og hver gang
stillede vi 6-8 elever en masse dumme
spørgsmål. Vore seminarieelever sagde
ikke noget, så det må have været irrite
rende for mange af de lokale beboere, men
vi fik da et frisk franskbrød fra bageren og
et halvt pund smør fra mejeriet en dag, og
det var noget af det bedste, jeg havde
smagt. Vi foretog også samlede udflugter
til Chr. Winther området, Fensmark, Gisselfeld og Vester Egede og selvfølgelig
også til Holmegårds Glasværk. Man tog

den sidste aften. Teksten var hentet fra
Ravnstrups historie og forarbejdet af vor
klasselærer Georg Adstofte, der også isce
nesatte. Vi opførte det på gårdspladsen
mellem hovedbygning og de to længer.
Hvem der lavede dragter, ved jeg ikke,
men alle vi drenge fik udleveret et stykke
tov, en fakkel og fik besked om at gå op på
sovesalen og hente vore mørkegrå tæpper,
som så ved hjælp fra lærerne blev draperet
omkring os og op over hovedet som en
kutte, for vi skulle alle være munke. Om
der oprindelig har været munke på Ravn
strup, foreligger der intet om. Et par af se
minarieeleverne havde medbragt violiner,
så de fandt noget brugbart fra Kuhlau og
Gluck. Vi havde inviteret hele den lokale
befolkning som gæster som tak for ophol
det og al ulejligheden, og Arvin og over
lærer Andersen Kjær kom til afslutningen.
Det var en fantastisk oplevelse at se
Ravnstrup som baggrund og alle vi munke
med fakler hele vejen rundt i skumringen
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og senere mørket, mens dette „Ridderspil“
tog plads. Så vidt jeg husker havde „Rid
derspillet“ noget at gøre med samspillet
mellem Ravnstrup og Holmegård, og med
Rigsadmiral Claus Daa som en hovedfigur.
Følgende tekst blev bragt i Ringsted Fol
ketidende den 4/5 1932:
Cirka 100 Repræsentanter for Skoler,
Seminarier, m.m. går enstemmigt ind for at
omdanne Herregaarden Raunstrup til Lejr
og Ferieskole.
Den gamle Herregaard, der ligger ube
boet hen, kan i Sommermånederne give
Plads til ca. 800 Børn og Unge.

ger giver et godt billede af en ung piges
oplevelser på Herlufmagle egnen i begyn
delsen af 30’eme.
Som det også i dag bruges, er mappen
en papmappe i A4 og siderne er i mappen
flot forsynet med overskriften RAUN
STRUP LEJRSKOLE og under er tegnet et
logo indeholdende en fugl(ravn) samt bog
staverne R placeret nederst for Ravnen
t.v.- L er placeret øverst t.h. for Ravnens
ryg.
Minna har været på besøg følgende ste
der i området:
Tybjerg kirke - Glumsø mejeri - Herluf
magle station - Trælløse Kalklejer - Ravn
strups Avlsgård og Smedjen i Spragelse.

Minna Leuten Aagaard
fra Nykøbing Falster har sendt sin fine
lejrskolemappe, som med tekst og tegnin-

Uddrag fra elevers
lejrskolemapper:

Elevbesøg ved Herlufmagle mølle
(eksisterer ikke i dag)

Ligger ved Ringsted-Næstved Landevejen
midt i Byen og ejes af en Sammenslutning
af Landmænd, Andelshavere. Mælken
hentes hos Bønderne af Mælkevogne- eller
biler. Den modtages paa Mejeriet af Me
jeribestyreren, som vejer og sier den, hvor
efter den er færdig til at sælges. Den Mælk,
som ikke sælges, vandrer videre til Forvar
meren, hvor den bliver opvarmet til 55-60
Grader; herfra går det til Centrifugen for at
blive skummet.
Fra Centrifugen gaar Skummetmælken
til Skummetmælkskogeren. Her bliver den
opvarmet til 95 Grader og er færdig til Ud
levering. Fra Centrifugen ledes Fløden til
Flødepasteuren, hvor det opvarmes til 90
Grader, og herfra ledes den til Afkølingsapparatet for til sidst at komme i Flødekar
ret.
Fløden bliver nu solgt. Resten tilsættes
en Mælkesyre, og naar den næste Dag er
syrnet, kærnes den. Behandlingen i Kær
nen varer ca. 3 Timer, saa er Fløden skilt i
Kærnemælk og Smør. Kærnemælken ledes
gennem et Rør ind i Kæmemælkskarret.

Mejeriet Godthaab
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Smørret æltes og saltes og er nu færdigt til
Levering.
20% Ost laves af følgende Stoffer:
10 g Farve til 500 kg. Mælk, 10 g. Løbe
til 50 kg Mælk, 25% Sødmælk, 3% Kær
nemælk og Resten Skummetmælk.
Den lagres 2 a 3 Maaneder før den leve
res. - Mælken underkastes en Fedtprøve og
Renhedsprøve. Fedtprøven viser, at Mæl
ken gerne indeholder 3/2-4% Fedt. Ved
Renhedsprøven inddeles Mælken i 4 Klas
ser, hvorefter Landmanden faar sin Beta
ling.
Smørret vejes i Vi kg og 1 kg Pakker og
indpakkes i lurmærket Pergamentpapir.
Den Del af Smørret, som sendes til Ud
landet, pakkes i Trædritler. Resten af det
sælges til Byens Beboere. Osten indpakkes
i Stanniolpapir og sælges gennem Oste
grosserere, dels udenlands dels inden
lands. Der fremstilles daglig 500 kg Smør
og 350-400 kg Ost.
Leverandørerne
faar
Kærnemælk,
Skummetmælk og Valle tilbage. Mejeriet
tager 8% af Mælken, Resten leveres til
Leverandørerne under nævnte Former i
Forhold til Leverancen. Alle Maskiner dri
ves ved Damp. Forrest paa Dampkedlen
sidder Fyrehullet og Manometeret, der vi
ser, hvor stærkt Trykket er; Vandstands
glasset viser, hvor meget Vand, der er i
Kedlen, Oven paa Kedlen findes et Mandehul, hvor igennem man renser Kedlen.
Der er 158 Andelshavere, og 4 Mand ar
bejder i Mejeriet.

Herlufmagle Station
Stationen ligger paa Ringsted-Næstved
Banen. Hovedruten er København-Gedser.
Der er 18 Tog om Søndagen og om
Hverdagen 15 Tog, som holder ved Hellevmagle Station. Naar der ventes Tog aflaases Sporene og Signalerne stilles.
Telegrafering foregaar efter Morse Sy
stemet med Prikker og Streger. Telegrafapparatet bestaar af følgende Hoveddele:

Nøgle, der bruges som Afsender, Relæ’,
hvorved man indstiller Skriften, Galvano
skop, hvori man kan se, om der er Strøm
paa Ledningerne, Lynafleder, som leder
Lynene til Jorden. Modtagerapparatets
elektriske Vindinger tiltrækker og slipper
Ankeret, saa at en Naal frembringer Prik
ker og Streger paa Papiret.
Paa Stationen kan man købe alminde
lige enkelte og dobbelte Billetter som sæl
ges til de nærmeste Stationer og BlankoBilletter, der skrives til alle Stationer
Der findes ogsaa 8 Dages Kort og 14
Dages Kort, og endelig er der Rundrejse
billetter, som udstedes til alle forskellige
Ruter efter de rejsendes Ønsker. 25 kg Rej
segods kan forsendes paa hver Billet mod
en Betaling af 50 Øre.
Langs Jernbanen findes Faldvisere, der
viser Fald og Stigning.
300 m foran Hovedsignalet findes an
bragt 3 Standere, der er 1 for hver 100 m.
Lokomotivføreren sagtner Farten ved at
lukke for Dampen, og der fløjtes Indkør
selssignal, et langt og et kort Fløjt.
I Blokposten foregaar al Signalgivning
For at være i Spøttrup Kl. 8 Morgen skal
man rejse herfra Dagen før kl. 8 Morgen,
saa er man deroppe Kl. 21.21 samme Dags
Aften.

Trælløse Kalklejer
Vi følger Vejen til Glumsø og bryder af
gennem Viadukten mod Syd. I Nærheden
af Kalkværkerne bliver Vejene hvide af
Kalk. I Luftlinje er Afstanden mellem
Raunstrup og Kalkværkerne ca. 1100 M.
Raunstrup ligger ca. 15 M. højere end
Kalkværkerne og disse Vest-Syd for Ravn
strup. Det første Kalkværk, vi saa, var Oluf
Christiansens Kalkværk. Der var 6 Kalk
værker.
Det største hed „Sydsjællandske Gød
ningskalks Forretning A/S“. I Oluf Christi
ansens Kalkværk var 2 Mand beskæftiget.
Kalken blev hugget ud med en Hakke,
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medens den anden stod og rensede Kalken.
I Kalken kunde vi finde Flint, sammen
hængende Lag, Granit, løse Sten. Vi fandt
ogsaa Forsteninger af forskellige Havdyr,
saasom Søpindsvin, Muslinger og enkelte
Koralstokke. Kalken bliver lagt hen i store
Bunker for at tørre. Træløse Kalk anven
des til Gødningskalk. Af Maskiner brugtes
Gravko, Transportbaand og flere andre
Ting. Kalken bliver siet og lagt i store
Dynger under Zinktag. Aarenes Pres har
fremkaldt Hældninger. Efterhaanden har
Flintrækkerne dannet en Vinkel paa 30
Grader.
Maade kan udføres til England. Det, der
avles for meget af Kom, sendes ikke ud af
Landet, men bliver sendt til Lolland og
Falster. Hvad der skal bruges paa selve Ga
arden af Hø og Halm og Kom bliver opbe
varet i Lo og Lade, medens Kartofler og
Roer er opbevaret i Kuler.

Der arbejdes med lejrskolemapperne

Essen er det Sted, hvor Smeden har Ilden,
her fyres med Kul. Ilden blusser ved Hjælp
af en Blæsebælg som faar Virkekraft ved
Hjælp af Elektricitet. Vi fik desværre ingen
Slaamaskine at se, da der ikke fandtes no
gen for Tiden. En Kultivator er en Harve
paa 3 Hjul med brede Tænder. Den er til at
indstille i forskellige Dybder med et Haandtag. Den bruges til at harve Jorden
med. Ploven bestaar af Underploven og
Stillingen. Underploven bestaar af Skær,
Muldfjæl, Landsiden og et eventuelt Haandtag.
Stuehuset var et ganske pænt lille Hus
med sort Tag og hvide Vægge. Der var 3
Tagvinduer, som vendte ud mod Vejen.
Der var 2 Skorstene paa Taget. Ud til Ve
jen laa der en pæn lille Have. Smeden
havde ogsaa en Benzintank.

Kaj Børge Petersen
gik i 7.b, da han i 1932 besøgte Raunstrup
med sin klasse og lærere.
Han udarbejdede en flot lejrskolemappe
med mange tegninger og nydelige besva
relser af de stillede opgaver:
Om Ravnstrup skrev han følgende:
Raunstrup ligger i Præstø Amt, Thybjerg Herred og Hellevmagle Sogn i
Nærheden af Holmegaards Glasværk,
Træløse og Gundsømagle.
Rundt om Slottet findes Vandhuller og
Udfyldninger, der tyder paa, at der engang
har været Voldgrave, og da Svømmebassi
net blev gravet, fandt man en vandledning,

Smedien i Spragelse
Smedien laa i Udkanten af Byen og ejedes
af Smedemester Peter Jacobsen. Smedien
var et temmelig langt rektangulær Hus
med et lyst Zinktag. Det var 18 Meter langt
og 8 Meter bredt. Smeden havde Reparati
oner af alle slag, Landbrugets Redskaber
og Maskiner. Hestebeslag. Smeden har baade Fabrikation af Vogne og ligeledes Re
paration, endvidere Fabrikation af forskel
lige Redskaber og Reparation af Cykler.
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Elever i arbejde foran Fensmark Præstegård.

der tyder paa det samme. Af Volde og
Broer findes intet Spor i Slottets Nærhed.
Slottets Sokkel er bygget af tilhugne
Kampesten,- det øvrige af Slottet er bygget
af røde Mursten. I det sydøstlige Hjørne af
Slottet findes et ottekantet Taam og paa
Vestsiden er der Mærker af to Trappetaame.
Slottet har 2 Etager foruden Kælder og
Loft. Paa første Etage er alle Vinduer rund
buede, paa anden Etage er alle Vinduerne
firkantede med Undtagelse af Riddersa
lens, men der er Mærker af at alle Vindu
erne har været rundbuede.
Før i Tiden har Landevejen gaaet igen
nem Porten; men den er senere lagt uden
om Slottet. Riddersalen har gaaet tværs
igennem hele første Etage.

I den Del, hvor Sovesalene nu er, er Loftet
sænket.
Der findes Kælder under det meste af
Slottet, og under Taarnet findes et Hunde
hul. Overalt i Kælderen findes Hvælvin
ger, og man mener, at den sydlige Kælder
er brugt til Vin- og Frugtkælder.
I midten af 30’erne ophørte lejrskoleaktiviteteme og andre aktiviteter af forskellig
art tog over.
I 1947 raserede en voldsom brand herre
gården. Stedet blev senere overtaget af fa
milien Weidling.
I dag er den tidligere herregård ejet
privat og indrettet til beboelse.

Knud Erik Antonsen, Herlufmagle.
Født 1942. Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Indtil 2006
ansat som viceskoleinspektør på Herlufmagle Skole. Var i 8 år for
mand for Suså Egnshistoriske Forening. Er aktiv billedkunstner og
har udstillet adskillige steder. Har udgivet flere bøger og skrevet
adskillige historisk betonede artikler. Siden 2007 bestyrelsesmed
lem for Næstvedegnens Arkiv, Næstved Kommune.
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Årsberetning
Den ordinære generalforsamling blev
afholdt i Kompagnihuset i Næstved den 7.
marts 2009.
Med beliggenheden lige ned til den nu
frilagte Suså var det et oplagt emne at
lade arkivar Rasmus Nielsen fortælle den
spændende historie om Susåen. Det blev
gjort meget levende med ledsagende lys
billeder og med udgangspunkt i J. Inge
mann Pedersen’s bog om „Den Danneskioldske Kanal“, (udgivet af Historisk
Samfund).
Til dirigent for generalforsamlingen
valgtes Alice Bro, der - om nogen - ken
der til alt om Historisk Samfund for Præs
tø amt.
På valg til styrelsen var: Henning Niel
sen, genvalgt; Jens Bjerre Tybjerg, gen
valgt; Jens Hallqvist, genvalgt.

vifo r mand Jens Hallqvist
I stedet for Svend Jørgensen, der ønskede
at udtræde, foresloges og valgtes Knud
Antonsen, Hyben vænget 5, 4160 Herlufmagle.
Suppleanterne Svend Jensen og Søren
Skov blev genvalgt og ligeledes revisorer
ne Jørgen Jensen og Kjeld Lorenzen.
Bestyrelsen takkede Svend B. Jørgen
sen for et mangeårigt engageret arbejde i
styrelsen - i mange år som sekretær.
Kassereren gennemgik regnskabet og
kunne konstatere, at regnskabsresultatet
udviste et underskud på 14.504,95 kr., der
sammen med en nedgang i kursværdien på
værdipapirer på 39.037,45 kr. beløber sig
til et underskud på i alt 53.542,40 kr, kasse
reren kunne berolige generalforsamlingen
med, at der fortsat er en solid formue på
315.044,49 kr. Regnskabet blev godkendt.
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På baggrund af stigende omkostninger til
årsskriftet, hvor ikke mindst forsendelses
udgifterne vejer tungt, blev det besluttet at
hæve kontingentet til 150 kr/år.
På det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen konstituerede besty
relsen sig med Jens Hallqvist som for
mand, Olav Foged Olsen som næstfor
mand, Henning Nielsen som kasserer,
Knud Erik Antonsen som sekretær og Jens
Bjerre Tybjerg som redaktør af Årsskriftet.
Hovedaktiviteterne for Historisk Sam
fund er fortsat udgivelsen af årbogen og et
antal arrangementer for medlemmer og
ledsagere.
I 2009 har der været følgende arrange
menter:
• Forårstur til Det sydfynske øhav
(i St. bededagsferien)
• Sommerudflugt til Andelslandsbyen
Nyvang og Tadre Mølle
• Høstmøde til Stevnsfortet
• Efterårsmøde på Kirsebærkroen i Præstø
De enkelte arrangementer er fyldigt
omtalt på de følgende sider.
Styrelsen kan igen i år med tilfredshed
konstatere, at der har været god tilslutning
til arrangementerne - så god, at det i en
kelte tilfælde har været nødvendigt at mel
de „udsolgt“ - det er på den ene side kede
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ligt at skulle skuffe medlemmer, der ikke
har kunnet få plads, men på den anden
side glædeligt med den store tilslutning.
Samfundets boglager har i mange år
haft til huse på Lokalarkivet i St. Heddin
ge. Gennem flere år har lokalarkivet haft
behov for at udvide egne arkiver og havde
derfor varslet en opsigelse af vores „leje
mål“. I løbet af året lykkedes det at finde et
godt nyt lokale på Arkivet i Næstved. Det
var en større oprydning og sanering af
bogsamlingen. Det var nødvendigt at beg
rænse antallet af arkivalier for at kunne få
plads i de nye lokaler. Vi har nu fået et
godt og centralt lager til vore mange udgi
velser og takker Næstved Arkiv for stor
vejvilje - og samtidig takker vi Arkivet i
St. Heddinge for mange års „logi“.
Tidligere årgange af årbogen og særud
givelser kan fortsat købes ved henvendelse
til bestyrelsen og vi har i årets løb fået et
pænt antal bestillinger.
Der arbejdes fortsat på et udvikle Sam
fundets hjemmeside - det kræver et stadigt
vedligeholdelsesarbejde at have en hjem
meside der er interessant og aktuel - og
det arbejder vi videre med at få på et til
fredsstillende niveau. Så husk med mel
lemrum at taste dig ind på hjemmesiden:
www.historisk-samfund.dk.

Referat
Generalforsamlingen den 07.03.09 i „Kompagnihuset“ i Næstved
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet.
4. Valg af medlemmer til styrelsen og af
revisorer samt suppleanter for disse.
5. Drøftelse af samfundets forhold, her
under fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Mødet indledtes med, at arkivar Rasmus
Nielsen, Næstved fortalte om Susåen,
bl.a, med udgangspunkt i bogen, som J.
Ingemann Pedersen har skrevet om „Den
Danneskioldske Kanal“, udgivet af Histo
risk Samfund.
Generalforsamlingen begyndte kl. 16.00
med ca. 35 deltagere.
1.
Som dirigent valgtes Allis Bro med
akklamation. Det konstateredes, at
generalforsamlingen er lovligt ind
varslet.
2.
Formanden, Jens Hallqvist; omtalte
arrangementerne i det forløbne år:
Generalforsamlingen, Forårsturen til
Sønderjylland og Sydslesvig, Som
merudflugten til Skåne, Høstmødet i
Karrebæksminde og Efterårsmødet
på Udby Kro med servering af egnsretter. Der har været god tilslutning
til samtlige arrangementer.
3.
Kassereren, Henning Nielsen, fore
lagde årsregnskabet. Der er nu ca.
400 medlemmer.
Regnskabet for 2008 har indtægter
på i alt 216.465,78 kr. og udgifter på
i alt 230.970,73 kr. Det resulterer i et
underskud 14.504,95 kr., der sam
men med en nedgang i kursværdien
på værdipapirer på 39.037,45 kr.

beløber sig til et underskud på i alt
53.542,40 kr. Samlet formue pr
31/12 2008 beløb sig til 315.044,49
kr., heraf kassebeholdning 579,50
kr., bankkonto 161.011,45 kr. giro
konto 26.672,69 kr. samt værdipapi
rer 126.780,85 kr. Regnskabet blev
godkendt.
4.
På valg til styrelsen var: Henning
Nielsen, genvalgt; Jens Bjerre Ty
bjerg, genvalgt; Jens Hallqvist, gen
valgt.
I stedet for Svend Jørgensen, der
ønskede at udtræde, foresloges og
valgtes Knud Antonsen, Hybenvæn
get 5, 4160 Herlufmagle.
Suppleanterne Svend Jensen og
Søren Skov blev genvalgt og ligele
des revisorerne Jørgen Jensen og
Kjeld Lorenzen.
5.
Styrelsen foreslår, at kontingentet
sættes op fra 135 kr. til 150 kr., dette
blev vedtaget.
6.
Ingen indkomne forslag.
7.
Under Eventuelt tilbød Egon Damgaard ældre årbøger til nedsat pris.
En udflugt til øen Hven blev fores
lået. Ligeledes en tur til Giönge her
red i Skåne i forbindelse med fejrin
gen af Svend Poulsens 400 års dag i
2010.
Formanden efterlyste et nyt lager til
årbøger m.v. Der synes at være mu
ligheder på arkivet i Næstved.
Dirigenten sluttede mødet og blev
takket af formanden.
Allis Bro / Svend B. Jørgensen
Tak for hyggeligt samvær og godt sam
arbejde i årenes løb. På gensyn i Historisk
Samfund.
Med venlig hilsen
Alice og Svend Jørgensen
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Forårsturen 2009
I gråvejr og stærk blæst drog 45 deltagere
i forårsturen til Sydfyn og Ærø.
Første stop var ved Nyborg slot. Kun
en af de oprindelige fire bygninger står
tilbage, og den er så godt som uden inven
tar, men det blev med en rigtig dygtig gui
de en god oplevelse. Det er jo spændende
at høre historien, når man står i den sal,
hvor der blev holdt Danehof.
Frokosten blev spist i Guderuplund, det
var „koldt“ bord, men det var tørvejr, og
der var kønt i den lille mindelund.
I Svendborg er der et træskiftværft,
hvor der i sin tid blev bygget mange sejl
skibe og hvor man i dag, restaurerer de
gamle fartøjer. Ejeren er i dag er fjerde
generation på stedet.
Turlederen, Søren Skov, der ved en del
om skibe og søfart, svarede på spørgsmål
og fortalte os hvordan man i middelalde
ren sejlede med salt til New Foundland,
og havde klipfisk med retur.
Dagen sluttede med en byvandring i
Fåborg.
På turens anden dag gik turen til Ærø.
I Ærøskøbing var der lejlighed til - på
egen hånd - at gå rundt i den charmerende
by, hvor de mange gadespejle ledte tan
kerne hen på „Lidenlund“.
Videre til Marstal hvor vi besøgte
Marstal Søfartsmuseum, hvis ejer Erik
Kroman meget engageret fortalte og for
klarede om forskellene på skibsfarten fra
Marstal og fra Ærøskøbing. Det var så
selv „maritime analfabeter“ kunne forstå
det.
På tredjedagen tog vi afsked med Få
borg med et formiddagsbesøg på byens
fine kunstmuseum for de fynske malere.
Derfra gik turen til Hagenskov gods,
hvor ejeren Britta Schall Holberg tog
imod. Sammen med sin mand fortalte hun
godsets historie.
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Den nuværende hovedbygning er opført
af Niels Ryberg, som vi i Sydsjælland
kender for hans virke i Køng. Kaffen blev
drukket i hovedbygningens gamle køk
ken, og her svarede en veloplagt Britta
Schall Holberg på spørgsmål om hvordan
hverdagen er for en moderne godsejerfa
milie.
Sidste oplevelse på turen var Dreslette
kirke, der ligesom Køng er ombygget af
Niels Ryberg.
Vi havde forinden på turen fra Hagen
skov, fået en god orientering af Poul
Skovsgård.
Det var med Søren Skov, som tilrette
lægger af turen en spændende inspireren
de oplevelse.
Ved starten udleveredes skriftligt mate
riale, som suppleredes med kommentarer
undervejs, og vi kom hjem meget klogere
på skibsfart, end da vi drog ud.
Mange af os ser frem til næste års tur.
Alice Bro

En veloplagt Britta Schall Holberg tager imod på
Hagenskov Gods

Sommerudflugt 2009
- i sol til Nyvang og Tadre Mølle
Det var en bekymret turleder, Jens Bjerre
Tybjerg, som fredag den 12. juni lyttede
til regnen, der stod ned i tove. Dagen efter
skulle han lede Historisk Samfunds som
merudflugt til Andelslandsbyen Nyvang
ved Holbæk og Tadre Mølle øst for Tøl
løse. Og det ville stort set ske i fri luft.
Skulle han aflyse turen og i bekræftende
fald hvordan? Han havde ikke telefon
numre til de 22 deltagere. Men da han tid
ligt lørdag morgen så ud over fjorden,
skinnede solen fra en smuk blå himmel,
og der blæste en frisk vind. Der skulle
ikke aflyses noget.
De første steg på bussen ved Ørslev
Turisttrafik, flere fandt bussen ved Tap
pemøje og ved Rønnede, inden de sidste
steg på i Næstved, og turen kunne gå
nordover. Vel ankommet til Nyvang måtte
turlederen fortælle, at der ikke var nogen

guide til rådighed, men han havde forbe
redt sig hjemmefra, og i løbet af de næste
timer guidede han rundt til Set. Stefanskirken, en frikirke, der havde haft sin
plads syd for Igelsø siden 1884, men blev
flyttet til Nyvang, da frimenigheden op
gav forkyndelsen. Kirken har siden flere
gange lagt rum til bryllupper. Festen er så
måske blevet holdt i Sandby Forsamlings
hus fra 1912.
Turen gik videre til Trønninge Brugs
forening fra 1940, til Søstrup Andelsme
jeri fra 1892, husmandsstedet fra 1927,
Faurbjerg Smedje fra 1927 og siden nogle
af forretningerne i nærheden af hovedbyg
ningen, der bl.a. rummer en skolestue fra
1940. Nyvang er et meget interessant sted
at besøge, fordi mange af os stadig kan
huske de aktiviteter, andelslandsbyen
rummer.

Deltagerne lyttede opmærksomt til beretningen om Tadre Mølle og Mølle-Marie.

13

P.g.a. af den friske vind, gav turens
chauffør lov til at nyde frokosten i luksus
bussen, en dejlig madpakke leveret af
Ørslev Turisttrafiks kontakt.
Efter en tur på egen hånd i landsbyen,
blev turen sendt videre til Tadre Mølle fra
1300-tallet. Også her var vejret med delta
gerne, som fik en meget interessant beret
ning om det sidste vandmølleanlæg i El
verdamsdalen. Der var oprindeligt 13 møl
ler i dalen. Tadre Mølle er i dag den sidste
bevarede. Forpagtningen af møllen blev i
1914 overtaget af Christian Henrik Han
sen, og i 1952 frikøbte hans datter Marie
Hansen møllegården.
Den blev i 1957 fredet og sat i stand af
Nationalmuseet. Mølle-Marie drev ejen
dommen videre til slutningen af 1970’er-

74

ne, til hun i 1986 solgte ejendommen til
staten. Hun blev boende på møllen til hun
døde i februar 2003, godt 100 år. Korn
møllen blev restaureret i 1957 og kunne
igen male gårdens eget kom. Den måtte
lukkes i 1995 p.g.a. en sætningsskade,
men den blev sat i stand i 1996 og maler
igen. Møllegården drives i dag som filial
under Roskilde Museum.
Deltagerne kunne også glæde sig over
en meget engageret chauffør, Carsten
Henriksen, som fortalte levende om luk
susbussen til en pris af 6 mio. kr. Om den
kan flyde på vandet blev ikke afprøvet,
men deltagerne sad højt og flot med en
god udsigt til det smukke midtsjællandske
landskab.
Jens Bjerre Tybjerg

Høstmødet 2009
Koldkrigsmuseum 18 meter under jorden
En frisk vind fejede lørdag den 12. sep
tember over Stevns, da 47 medlemmer
mødtes i strålende sol ved Stevnsfortet. I
den følgende 1!/? time fik deltagerne, delt
i to hold anført af hver sin guide, en kvali
ficeret og engageret beretning om Stevns
fortets korte historie. Den begyndte i
1952, da det blev besluttet, at der skulle
holdes nøje øje med Østblokkens be
vægelser i Østersøen og på Øresund.
De to hold blev først, forskudt i tid, vist
rundt over jorden, hvor militære køretøjer,
kanoner og missiler stod parat til at imø
degå et fjendtligt angreb. Så gik det de 18
meter ned under jorden til de ca. 3 km

vandring gennem en del af gangsystemet i
10 graders varme. Vi så kommandocentra
ler og opholdsrum, der kunne rumme 36
soldater fra henholdsvis søværnet, hæren
og flyvevåbnet.
Da muren faldt for 10 år siden, mistede
fortet en del af sin betydning, men først i
2000 blev det endeligt lukket. Siden blev
der arbejdet på at skabe et koldkrigsmuse
um, og med midler fra en række fonde
lykkedes det at nå frem til åbning af
museet i efteråret 2008. Det skal tilføjes,
at de fleste medarbejdere er frivillige. En
del har en fortid som medarbejdere på for
tet.

Guiden Aase førte det gule hold gennem Koldkrigsmuseet.
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Sylte og fåretykmælk til høstmødet
40 forventningsfuld deltagere fik sig no
get af en overraskelse den 2. oktober på
Kirsebærkroen i Præstø, da madhistorike
ren Bi Skaarup skulle fortælle om gammel
dansk bondemad. Hun og formanden hav
de talt forbi hinanden, og hun havde kun
smagsprøver med. Men deltagerne tog det
som en oplevelse, og kassereren skyndte
sig over til Præstø og sikrede sig en stor
portion snegle med glasur, og der blev
bestilt kaffe.
Bi Skaarup fortalte med stor indlevelse
og megen humor om landbrugets udvik
ling og om de produkter, som skiftende
tiders landbrug har leveret til danske mid
dagsborde. Mange af de gamle retter har
navne, der ikke lyder lækkert som f.eks
sulevælling - men det smager godt. Rug
og byg var de fremherskende kornsorter til brød og øl. Simremad og grød stod højt
på listen, og skeen var det foretrukne
værktøj. Først i slutningen af 1800-tallet
kom kniv og gaffel på bordet.
Karlene forlangte at få ordentlig mad
på bordet, og de havde brug for 6-8.000
kalorier om dagen. Om vinteren gav køeme ikke mælk, så hen på foråret var det
saltede smør i dritler ved at være harsk.
Tingene ændrede sig langsomt i forbind
else med udskiftningen omkring 1800, og
ved gårdene var der store køkkenhaver.
Man kunne virkelig leve op til udtrykket
fra jord til bord.
Andelsbevægelsen i slutningen af
1800-tallet satte for alvor skub i tingene.
Der kom gang i eksporten af smør og
bacon til England - og man fik råd til ikke
at have køkkenhave. Det åbne ildsted blev
afløst af komfuret, og på landet fik man
ambitioner om at leve som i byerne. Det
betød, at madkulturen på landet forfaldt.
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Så kom smagsprøverne på bordet. Det var
en meget lækker sylte, pyntet med kvæ
der. Dertil en rigtig grovbolle, og som
dessert en udsøgt tykmælk på fåremælk,
pyntet med nødder og honning. Det var de
rene lækkerier, der forjog den værste sult.
Men der var en god afsætning på glasur
sneglene og kaffen.

Bi Skaarup fortalte engageret og med megen
humor om udviklingen a f dansk bondemad.

Undervejs blev der stillet mange
spørgsmål til Bi Skaarup, som gav uddy
bende svar. Og der var bred enighed om,
at det havde været en meget fornøjelig og
udbytterig aften, der også var præget af
megen god snak ved bordene.
På www.historiskmad.dk kan man bl.a.
finde nogle af de opskrifter, Bi Skaarup
har fundet frem.
Jens Bjerre Tybjerg

Carsten Koch

Litteratur om Præstø amt 2008/2009
Indledning
Om det skyldes, at der er kommet ny
anmelder, eller at det virkelig forholder
sig sådan, at produktiviteten af lokalhisto
riske skriveri har været lav i det forløbne
år, er ikke til at vide. Men en kendsger
ning er det, at denne anmelder kun har
modtaget ganske få titler til behandling.
Det har således været nødvendigt på egen
hånd at prøve at finde frem til, hvad der er
skrevet. Forhåbentlig er det lykkedes at få
det meste med, men enkelte „smuttere“
har nok ikke kunnet undgås. Jeg vil derfor
opfordre medlemmer, som har kendskab
til litteratur, som ikke er medtaget, til at
give mig oplysning herom, og i øvrigt
også meget gerne fremover gøre mig
opmærksom på nyudgivelser og artikler
vedrørende det gamle Præstø Amt.
Det er bemærkelsesværdigt, at adskilli
ge af de anmeldte bøger er skildringer af
personer eller familier, som har haft deres
virke i vores område. Man kunne let have
forestillet sig, at sådanne personskildrin
ger ville have en så privat karakter, at de
kun har interesse for den nærmeste fami
lie. Men tværtimod: de er alle så fyldt
med alment lokalhistorisk stof og ikke
mindst illustrationer, at de absolut er af
stor værdi for alle, som i øvrigt interesser
sig for vores egns historie.

Amtets historie i almindelighed
Industrisamfundets havne 1840-1970
Bygninger, miljøer og bevaringsværdier
på danske havne
Af Henrik Hamow, René S. Christensen
og Gitte Haastrup. Udgivet af Kultur
arvstyrelsen, København, 2008.

(ISBN 978-87-91298-01-1)
Dette omfattende værk om de danske hav
nes udformning og bebyggelse i den peri
ode, hvor industrien for alvor prægede det
danske samfund, er skrevet af tre inspek
tører ved Odense Bys Museer. De 350
sider i stort format er rigt illustreret med
nye og gamle fotos, planer og kort.
Efter et større generelt afsnit skildres
syv havne som eksempler, og af disse er
to beliggende i vort område, nemlig Næst
ved og Faxe Ladeplads. For de enkelte
havnes vedkommende indledes præsenta
tionen med en overordnet indføring i
naturgrundlaget og havnenes historie i
hovedtræk, efterfulgt af en præsentation
af udvalgte bygninger især i form af nye
fotooptagelser. Endelig gives der en kort
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oversigt over den pågældende havn eller
havneområdes situation og fremtidsper
spektiver.
Mens Næstved Havn, som de fleste
øvrige, er skildret på omkring 20 sider,
omfatter skildringen af Faxe Ladeplads
som den forholdsvis lille havn, den er,
kun 8 sider, men for begge skildringer
gælder det, at de indeholder meget spænd
ende lokalhistorisk stof.
Bogen afsluttes med en omfattende lit
teraturliste samt register.

Holmegaard
Dekorerede danske glas
Blomsterslebne og emaljemalede glas
fra 1800-tallet
Af Niels Andersen og Torben Errboe.
Kle.art, 2008. (ISBN 978-87-99-14857-8)
Et smukt, gennemillustreret værk om
en periode i dansk glasproduktion. Bogen
er specielt interessant for vores område,

idet ca. en tredjedel af dens ca. 200 sider
omhandler Holmegaard Glasværk.
1800-tallet bød ikke på nogen egentlig
national glasproduktion, men bestod
hovedsagelig af forsøg på efterligning af
allerede eksisterende udenlandske former
for karafler, drikkeglas og øvrige brugs
glas.
Alligevel kan bogens forfattere bl.a.
påvise blomsterslibninger, der har indivi
duelle håndværksmæssige præg.
Som titlen antyder er værket delt i to
dele omhandlende henholdsvis blomster
slebne glas, og glas dekorerede med emal
jemaling. Forskellige teknikker gennem
gås, og der drages sammenligninger mel
lem de enkelte glasværkers slibninger og
bemalinger.
Ud over det rige billedmateriale er tek
sten ledsaget af kataloger og prislister
samt aftegninger af de beskrevne slibnin
ger. Værket er således først og fremmest
til brug for mere eller mindre kyndige
samlere, men også læsere uden særlige
forudsætninger vil kunne have glæde af
bogen.

Indeks til Røjlen 1996-2006
Som det blev forudsagt i årbogen for
2008, er „Røjlen“ - lokalhistorisk skrift
for Holmegaard Kommune, som følge af
ændringerne i de kommunale grænser
ophørt i dens nuværende form.
Men som en naturlig afslutning på de
10 års udgivelser, har redaktøren (som
også er en flittig forfatter til lokalhistori
ske emner) gennem årene, Ole Pilegaard
Hansen, udarbejdet et indeks, som dækker
hele udgivelsesperioden. Indekset, som er
på 50 sider, indeholder dels en indholds
fortegnelse til de enkelte årgange, dels et
omfattende alfabetisk register over navne,
steder og begivenheder, som har været
omtalt i de 10 årgange.
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Møn
Håndbold for sjov. En bog om
håndbolden i De Søndre Byer
Af Ole Pilegaard Hansen. Bøger & Papir,
Stege, 2008. (ISBN 978-87-990628-3-6)
Denne bog er ikke alene et lokalhisto
risk værk, men også en beskrivelse af
håndboldens historie, både i Danmark og
internationalt. Dog først og fremmest
historien om forfatterens barndoms hånd
boldklub i Tøvelde på Møn.
Bogen gennemgår klubbens historie fra
starten i 1936 til den som den sidste af de
selvstændige klubber på Møn bliver lagt
sammen med Møn Håndboldklub under
navnet Møn-Tøvelde HK.
Det er en historie om entusiasme og
sammenhold fra de første år med anlæg af
bane ved Tøvelde Skole og senere byg
ning af klubhus, og om klubbens sports
lige op- og nedture. En periode for herre
holdet i Sjællandsserien er vel nok det
sportslige højdepunkt. Bogen slutter med
afsnit om spilledragter, klubånd og „loka
le koryfæer“.
Den er på 131 sider og rigt illustreret,
bl.a. med fotos af mange af klubbens
hold. Den koster 199 kr. og kan købes hos
forfatteren eller hos boghandleren.

En historie om Landsled og
familien Christiansen
Af Ove Christiansen, J-bog, Taastrup,
2008. (ISBN 87-991540-2-1)
„Bebyggelsen Landsled eller Landsled
Huse ligger på det østlige Møn ca. 6 km
fra hovedbyen Stege ved landevejen mel
lem Stege og Møns Klint“. Således indle
der forfatteren beskrivelsen af det sted,
hvor hans far og farfar voksede op, og
hvor hans selv havde sit „andet barndoms
hjem“.
Ud over de personalhistoriske oplys
ninger om familien Christiansen og dens

virke og betydning for lokalsamfundet, er
det en grundig og spændende skildring af
dets udvikling fra 1800-tallet med opret
telse af virksomheder, bl.a. andelsforret
ninger, indtil afviklingen slutter med, at
de sidste forretninger lukker, i 1989 Land
sled Brugsforening og i 2002 Landsled
Maskinforretning.
Selvom skriftet kun er på 32 sider i A4format, er det spækket med faktuelle
oplysninger og mange illustrationer, og ud
over at være af interesse for lokal- og
slægtshistorisk interesserede, er det en
guldgrube for alle, som interesserer for
landdistriktemes udvikling og senere
gradvise hendøen.
Hønse-Marie. Mønsk slægtsroman
Af Hans Erik Skaaning. Bøger & Papir,
Stege, 2008. (ISBN 978-87-990628-1-2)
Forfatteren, som nu bor i Køge, har
boet på Møn indtil 25-års-alderen, og har
skrevet flere bøger om sine „mønske rød
der“. Denne bog handler om hans faster
79

Marie Hansen (1858-1938), og den er
således udgivet i 150-året for hendes fød
sel.
Det er historien om et menneske, som
ofrede alt for at hjælpe andre, og den er i
høj grad baseret på forfatterens mors dag
bøger fra en periode i Maries liv.

Som det ses, har forfatteren kaldt sin for
tælling for en roman. Det giver selvfølge
lig en vis legitimitet for digterisk frihed,
men bogen er absolut præget af realiteter
og faktiske oplysninger, og den er meget
læseværdig.

Næstved & omegn
Kuml, 2008
Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.
(ISBN 978-87-88415-50-6)
Trods det jyske tilhørsforhold har den
ne årbog ofte artikler om emner og lokali
teter vedrørende vores område. Således
også denne årgang.
Det drejer sig om en artikel af Ole
Christiansen om „Kakkelproduktion i
Danmarks middelalder og renæssance“.
Egentlig danskfremstillede kakler blev
i 12-1400-tallet introduceret i velstående
miljøer. Rester og skår er kakler er fundet
i adskillige udgravninger fra middelalde-

Marie var allerede fra barnsben blevet for
trolig med hønseavl, og havde udviklet et
naturligt handelstalent. Hun etablerer sig
som selvstændig erhvervskvinde på
„Ørbæksminde“ i Hjelm, og skaber sig
efterhånden et godt ry og tjener gode pen
ge på salg af æg og fjerkræ. Hun bliver
kendt rundt omkring under navnet „Hønse-Marie“.
Marie bliver aldrig selv gift, og da hen
des ene bror i Stege bliver enkemand med
syv børn, flytter hun ind hos ham og bli
ver en omsorgsfuld reservemor, ligesom
hun bliver en elsket faster for hendes
anden brors 12 børn.
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ren, bl.a. i vores område i lagene på det
store borgområde på Vordingborg Slot.
Fund af matricer eller f.eks. fejlbrændte
eller deforme kakler er et sikkert tegn på,
at der har været en egentlig værkstedspro
duktion i området. Forfatteren gennemgår
således fem egentlige udgravninger fra
det daværende Danmark, bl.a. fra Næst
ved. Her har der i tidsrummet 1580-1610
arbejdet 5 pottemagere, blandt disse Laurida Pottemager, som omkring 1596 leve
rede en ovn til kapellanen ved St. Peders
Kirke. I 1927 blev der opdaget et lag af
keramikskår, deriblandt fejlbrændte ovn
kakler, i Farvergade. I en skov i nærheden
af Næstved har pottemageren gravet 1er
og fyldt hullerne op med fejlbrændte kak
ler.
Den forholdsvis lille del af artiklen som
omhandler Næstveds bidrag til den tids
kakkelproduktion, er illustreret.

gang om „Næstved og Suså-Landet - set
af kunstnere“. Heftet gengiver 32 malerier
fra Næstved museums samlinger indram
met af en oversigtsartikel af museumsin
spektør Palle Birk Hansen. Selvom Næst
ved Museum ikke har haft råd til at
erhverve de store og kendte kunstneres
værker med lokale motiver - de befinder
sig på store kunstmuseer, i ministerier
eller hos private - så kan mindre jo også
gøre det.
Forfatteren har givet de enkelte kunst
nere og værker nogle ord med på vejen.
De fleste kunstnere er repræsenteret med
flere værker, en enkelt, Aage Bertelsen,
med hele fem, og kun ganske få med kun
et enkelt værk. De ældste billeder i muse
ets samling stammer tilbage fra 1800-tallet, mens de nyeste fra 1970’eme er
repræsenteret af Alfred Larsens „Udsigt
fra Næstved Sygehus“ (c. 1975).

Liv og Levn 2008
33. årgang af Næstved Museums årsskrift
er atter en gang et temanummer. Denne

Suså
Suså Egnshistoriske Forening
Årsskrift 2008
Igen i år er heftet, som er på de sædvanli
ge 64 sider, en blandet landhandel af
artikler med vidt forskellige emner. Flere
af artiklerne er erindringer, således Vagn
Enevoldsen, som fortæller om sit liv fra
barndommen på Sejrø, hvor „klumpfisken
drev i land“, gennem hans tid som smede
lærling, hans soldatertid og til slut tiden
som maskinarbejder og senere værkfører
på Spragelse Maskinfabrik, hvor han
opnåede 50-års-jubilæum.
Niels Helge Rostgaard beretter barn
domserindringer fra Skovgaard ved Østerskov, hvor skoven udgjorde baggrunden
for hans leg som „Dr. Livingstone“ i
Glumsø Østerskov. Erindringerne begyn
der i 1930’erne og dækker tiden både før,
under og efter krigen, indtil gården i 1948
bliver solgt.
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Om vilkårene for og betydningen af den
lille købmand på landet, fortæller tidligere
købmand i Herluflille, Johannes Jensen, i
en artikel skrevet af Hanne Hellisen.
Selvom beretningen er baseret på
købmandens egne oplevelser og erfarin
ger, indeholder den meget interessant
generelt stof, bl.a. om priser og varer. I
1978 bliver vilkårene for forretningens
drift for dårlige, og den må lukke.
Endnu en artikel baseret på erindrings
stof er Erik Hansens gengivelse af mode
ren Dagny Hansens beretning om „Liv,
barndom og ungdom på Åsø Mose“. Erin
dringerne, som er nedskrevet i 1997, dæk
ker tiden op til 1934, hvor Dagny Hansen
bliver gift.

En lidt anderledes artikel er den om en
mindesten ved Vrangstrup Kilde. Den er
skrevet af Povl Heitmann Møller, og
beretter om helligkilden, landsbyen
Vrangstrup og Vrangstrup Kirke. Kilden,
som er en af tre kendte fra det gamle
Tybjerg Herred, var tidligere til at finde
ved hjælp af nogle store solitære elme
træer. De måtte imidlertid fældes, og i ste
det blev der i 2007 opsat en mindesten.
Carl Larsen, Tybjerglille, fortæller i en
artikel Sygekassernes historie. De første
sygekasser blev dannet i midten af 1800tallet, og de eksisterede indtil 1974, hvor
amterne overtog administrationen af
sygesikringen. Egentlig uddannet som
mejerist overtog forfatteren stillingen som
kasserer ved Tybjerg Sogns Sygekasse.
Han skildrer sygekaseme i Susålandet og
de sammenlægninger af både kommuner
og sygekasser, som fulgte de kommunale
reformer i begyndelsen af 1960’eme.
Herlufmagle-Hallens historie fra ide til
virkelighed skildres af Vagn Hansen. Hal
len blev indviet i 1971, og senere fulgte
flere udvidelser.
Den sidste artikel i dette righoldige og i
øvrigt rigt illustrerede hefte fortæller om
livet i Sandby Bageri. Den er skrevet af
Torben Broskov Larsen, hvis far åbnede
bageriet i 1931, hvor „wienerbrød kostede
8 øre og snegle 4 øre“. I 1970 overtog for
fatteren forretningen og drev den under
navnet „Bager Svenn“ i 28 år, indtil den i
1990 måtte lukke.

Vordingborg
Selvom initiativgruppen Suså Aktiv efter
kommunesammenlægningen ikke mere er
en del af kommunens kulturbudgettet, er
der stadig liv i aktiviteterne. Jens Barlund
har benyttet lejligheden til at give et rids
af gruppen virksomhed fra starten i 1972
med navnet Initiativgruppen.
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Skalk, 2008, nr. 2
Den anerkendte og i øvrigt flittigt skriven
de amatørarkæolog Axel Degn Johansson
fra Lundby, har med udgangspunkt i nog
le erindringer af Frank Olsen skrevet en
mindre artikel - „Ikke en sky og ikke en
vind“. Erindringerne beskriver bl.a. fiske

riet, især efter gedder, i det store mosedrag mellem Lundby og Køng, og de fører
beskrivelsen tilbage til stenalderens fiske
ri i dette område. Forfatteren beskriver
fiskeriet, fiskemetoderne og især de red
skaber, hovedsagelig af ben, som blev
anvendt.

Fund&Fortid
Arkæologi for alle, nr. 2, 2008
Samme forfatter har her skrevet en artikel
om oldtidsfund fra Knudshoved Odde,
Sydsjælland: „En stenalders fangstplads“.
Området, som også kaldes Fugls plads,
efter nu afdøde arkæolog Bent Fugl, som
havde gjort store fund af oldsager lavet af
flintesten, dækker et større område sydøst
for Knudsskovgård, og mange af redska
berne har haft forbindelse til jagten på den
store gråsæl, som dengang var almindelig
i området. Mens teksten således er skrevet
af Axel Johansson, er den baseret på Bent
Fugls indsamling af oldsagerne og hans
tolkning. Artiklen er rigt illustreret, og
indeholder en liste over samtlige fund.

For at fremme aktualiteten anmeldes
ikke blot litteratur fra det foregående år,
men også udgivelser fra første halvår af
indeværende år.

Hvorfor hedder det mon sådan?
Gadenavne i Vordingborg
Udgivet af Vordingborg Lokalhistoriske
Arkiv i samarbejde med Verner Jensen.
Et lille, men sjovt skrift, som fortæller
om baggrunden for mange af gadenavne
ne i den gamle Vordingborg Kommune.
Det er hovedsagelig gaderne i selve
Vordingborg by, som er omtalt, men også
enkelte fra den nærmeste omegn - mest
Bakkebølle-Nyråd-området - er medtaget.
Heftet, som er på 22 sider, kan erhverves
fra arkivet til en pris af 25 kr.

Husk at sende bøger til anmeldelse
Historisk Samfund for Præstø Amt,
Litteraturanmelder Carsten Koch,
Græsbjergvej 62, 4160 Vordingborg

83

Salg af publikationer

Historisk Samfund
for Præstø Amt
oprettet 1912

Formanden Jens Hallqvist, tlf. 55 76 50 90
eller Egon Damgaard tlf. 56 50 02 43

Foreningens hjemmeside
www.historisk-samfund.dk

Alle priser er inklusive moms,
men eksklusive forsendelsesomkostninger.

Følgende årbøger m.m. kan købes ved henvendelse til:

Styrelsen
Jens Hallqvist, Svinøvej 42, 4750 Lundby
(formand), tlf. 5576 5090 - 4074 1870,
jens@hallqvist.dk

Årbøger 1919-74
Pris pr. bd. 45, 00 kr., medlemspris: 30,00 kr.
(Send en søgeliste. Mange årgange er udsolgt).

Olav Foged Olsen, Røstofte Skovvej 2, 4735 Mern
(næstformand), tlf. 5598 5076 - 2047 7976,
boegebjerggaard@dlgmail.dk

Årbøger 1975-1982
Pris pr. bd. 50,00 kr., medlemspris: 40,00 kr.

Årbøger 1983-2008 (1998 udsolgt)
Pris pr. bd. 75,00 kr., medlemspris: 50,00 kr.
Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø
(kasserer) tlf. 5596 5365 - 2819 7181, guhn@privat.dk
F. Vestergård: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt
Pris: 60,00 kr., medlemspris: 40,00 kr.
Knud Erik Antonsen, Hyben vænget 5,
4160 Herlufmagle (sekretær),
Benny Christensen: Skibsværft og flådebase
tlf. 5550 1521 - 2498 8980, kejy@privat.dk
Pris: 50,00 kr., medlemspris: 30,00 kr.
Jens Bjerre Tybjerg, Juulsvej 11,4720 Præstø
(redaktør), tlf. 5599 1135 -2513 7374, jety@os.dk

Nils Hartmann: Pottemageriet på Rødeled
Pris: 25,00 kr., medlemspris: 15,00 kr.

Hanne Tømmerup, Tjørnevej 10, Fensmark
4684 Holmegård, tlf. 5554 7013
hat@mail 1.stofanet.dk

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

Egon Damgaard Hansen, Holtug Linievej 9
4660 St. Heddinge, tlf. 5650 0243.
Mogens Niss, Nyborgvej 39, 4700 Næstved
tlf. 5573 1753, kmniss@stofanet.dk
Svend Skov, Klostervej 8, Spejlsby, 4780 Stege
tlf. 5581 3414-2061 5355.
Suppleanter
Svend Jensen, Kongeskovvej 21,4660 St. Heddinge
tlf. 5650 2489, aunstofte@mail.tele.dk
Søren Skou, Brøderupvej 31, Snesere,
4733 Tappemøje, tlf. 5596 5554 - 2750 6946,
sbskou@gmail.com
Litteraturanmelder
Carsten Koch, Græsbjergvej 62, 4160 Vordingborg,
tlf. 5537 4668

F. Michelsen:
Det borgerlige Fugleskydnings Selskab
i Næstved 1797-1897
Pris: 30,00 kr., medlemspris: 20,00 kr.
F. Michelsen:
Næstved 1870. Da banen kom til byen
Pris: 60,00 kr., medlemspris: 30,00 kr.
Morten Bredsdorff: Grundtvig og Sydsjælland
Pris: 60,00 kr., medlemspris: 40,00 kr.
O.D. Liitken: Præstø Amt 1839 (indbundet)
Pris: 50,00 kr., medlemspris: 30,00 kr.
Anders Pedersen: Sjællands Stifts Degnehistorie
Pris: 80,00 kr., medlemspris: 30,00 kr.
Jørn Farø: Farø, vej-over-ø
Pris: 75,00 kr., medlemspris: 40,00 kr.
Erling Petersen:
Søde ord og dyre løfter optegnelser fra tingbøger
Pris: 50,00 kr., medlemspris: 30,00 kr.

85

Sådan lå landet Præstø Amt indtil 1920
Punkterne henviser til områder, de enkelte artikler omhandler.
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