Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker,
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit
downloade og anvende PDF-filen.
Drejer det sig om værker, som er omfattet af
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDFfilen kun er til rent personlig brug.

HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT

Iselin gen s hovedbygning i Holger Halling Aagaards tid.

Å R B O G 1969—70

HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT
ÅRBOG 1969—70

NY RÆKKE . BIND 7
HEFTE 3-4

HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT
der er stiftet 1912, har som formål at vække og nære den historiske interesse
i amtet og fremme studiet af dets historie
a) ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med emne fra
amtets historie,
b) ved afholdelse af møder med foredrag, fortrinsvis om lokalhistoriske
emner, og af udflugter til historisk interessante steder, såvel inden
for amtet som i andre dele af landet.
c) ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavnsaftener o. 1.
med emne fra amtets historie,
d) ved indsamling af historiske oplysninger om steder og personer i
amtet.
Samfundets styrelse består for tiden (1972) af lektor F. Michelsen,
Næstved (telf. (03) 72 32 11), formand, amtsskolekonsulent J. Ingemann
Petersen, Glumsø (telf. (03) 64 60 26), næstformand og sekretær, fhv. skole
inspektør Axel P. Jensen, Hårlev (telf. (03) 68 60 51), kasserer, fru Bente
Hansen, Lindenborg, gdr. Knud Hansen, Holme Olstrup, forstander K.
Rich. Jensen, Store Heddinge, overlærer Ebba Køie, Karrebæk, fru Else Pors
bo, Borre, og dommer T. Worsaae, Vordingborg. Redaktionsudvalgets formand
er lektor F. Michelsen. Indmeldelser i foreningen modtages af kassereren
(se ovenfor).
Om ældre årgange af samfundets årbøger se omslagets 3. side.

Æ SK EB JE R G
— EN R E N S D Y R JÆ G E R B O P L A D S
PA K N U D SH O V E D O D D E
Ved John Rasmussen
INDLEDNING
Der har i længere tid været tavshed omkring nye senpalæolitiske bopladser i Danmark.
I Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1941 omtaler
museumsinspektør Hakon Berg et samlet overfladefund af 3 skafttungepile samt skrabere og stikler fra Stoksbjerg i den østlige del
af Holmegårds Mose. Den gang var man dog ikke klar over fundets
alder.
I Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 1946 publiceres Brommefundet.
I 1959 nævnes i Nordvestsjællands Oldtidsbebyggelse 3 over
fladeopsamlinger af Brommekarakter: Bonderup, Engkrogen og
Smedemosen, alle beliggende ved Åmosen.
Derefter er der mig bekendt ikke beskrevet andre senpalæolitiske bopladser i Danmark.
Professor C. J. Becker efterlyser i en artikel i Skalk 1969, nr.
4, fund fra Hamburg-kulturen. Fra Æskebjerg kan ikke påvises red
skaber fra Hamburg-jægerne, og den følgende artikel skal derfor
kun ses som et bidrag til diskussionen om de langt senere jægerstam
mer i Nordeuropa.
ÆSKEBJERG (Se kortet).
I 1966 var jeg på rekognoscering på Knudshoved Odde i Syd
sjælland, og her lykkedes det mig ved et tilfælde at finde en skaft201

tungepil af Brommetype ved foden af bakken Æskebjerg. Da jeg
undersøgte stedet nærmere, fandt jeg inden for et mindre område
andre skafttungepile samt skrabere og stikler. Netop et redskabs
inventar, der forekommer på senpalæolitiske bopladser.
Senere har jeg besøgt Æskebjerg adskillige gange, hvorved et
betydeligt oldsagsmateriale er opsamlet, der er holdt adskilt fra
andre i området værende neolitiske bopladser. Dog var det ikke
muligt ved de skiftende besøg at afgrænse opsamlingen skarpt, men
Kort over del aj Sydsjælland.

ved brug af faste punkter i terrænet, som f. eks. markvej og lys
master, er den holdt inden for et areal på 500 m2 med særlig fund
koncentration på 10X20 m. Alt bearbejdet flint og bjergart er ved
mine mange besøg opsamlet inden for de 500 m2.
Bakkerne på Knudshoved Odde, hvoraf Æskebjerg er den ene,
er en del af Storebæltsgletcherens randmoræne, der fra Knudsby
rækker langt ud i Smålandsfarvandet1. De lavere liggende områder
består af gråt sand, hvorover de højere morænelerbakker rager op.
Sandet, tænker jeg, er af lej ret af den eller de store smeltevandsfloder, der enten løb parallelt med eller banede sig vej ud i det
nuværende Smålandshav. Æskebjerg ligger i umiddelbar nærhed
af havet, afstanden fra fundkoncentrationen og til Smålandshavet
er ca. 125 m. Ingen vandløb eller søer findes i nærheden.
Med henblik på en nærmere undersøgelse omkring Æskebjerg
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foretog jeg i oktober 1970 en mindre prøvegravning for Sydsjæl
lands Museum i samarbejde med lærer Axel Johansson, Lundby.
Den skulle vise, om en udgravning ville være lønnende eller ej.
Måske fandtes der uforstyrrede kulturlag under pløjelaget, og da
bopladsen ligger på en sandskråning langs sydøstsiden af morænelerbakken Æskebjerg, kunne der være mulighed for arktisk flyde
jord, som tilfældet var på Bromme-bopladsen2. Eventuelle kulturlag,
der ikke var vendt af ploven, kunne måske findes i sådanne dybere
liggende „flydejordslommer“. Derfor anlagdes en søgegrøft langs
et kraftigt niveaufald - også for at forsøge at klarlægge de geolo
giske forhold på stedet. Der blev ikke i dette profil konstateret
flydejordsfænomener eller fundet redskaber af senpalæolitisk præg,
og en nøjere redegørelse for de geologiske forhold omkring bo
pladsen må vente, til mere indgående undersøgelser har fundet sted.
Dog skal det nævnes, at der ikke konstateredes nogen egentlig lag
deling i sandet, kun striber af sammenkittede sand-rustklumper. Hel
ler ikke dybden for sandlaget, der som en dyne omgiver Æskebjerg,
blev påvist. Profilgrøftens største dybde var 2 m.
Det negative resultat fra søgegrøften tydede på, at bopladsens
centrum måtte ligge højere, og derfor åbnedes enkelte 1 m2 felter
10 meter længere oppe ad den sydøstlige skråning, hvor der straks
fandtes relativt meget flintaffald og enkelte redskaber, der havde
en senpalæolitisk karakter.
Af virkelige redskaber blev fundet en pil af Ahrensburgtype,
nr. 13, der desværre fandtes i muldlaget, samt 1 kantstikkel, 1 skra
ber med flad retouche og 1 blok. Heraf blev skraberen og blokken
fundet 20-30 cm under nedre grænse for pløjelaget, medens kant
stiklen blev fundet lige under pløjelaget, men det meget flintaffald
under pløjelaget giver grund til optimisme, når bopladsen skal ud
graves. De fleste flintstykker viste tegn på ildsprængning, måske
står dette i forbindelse med de fundne stumper trækul.
Om flintteknikken kan siges, at den udpræget er spån- eller
flækkespecialiceret med henblik på pilefremstillingen. Der optræ
der således ikke kærne- eller skiveøkser i fundet. Flere af oldsagerne
har bevaret skorpe, det gælder i et par enkelte tilfælde også for
skafttungepilene, og der kan forekomme knusning.
Flintfarven er vekslende blå eller grå, og oldsagerne kan være
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blankpolerede efter sandfygning, der har hersket på stedet, og som
man stadig kan opleve på stedet i strid efterårs- eller forårsvind.
I oldsagslisten er nævnt alt flint og bjergart, der stammer fra
markopsamlingen, samt det fra prøvegravningen fremdragne mate
riale. Men som det ligeledes fremgår, er der forsøgt en sortering i
formodede senpalæolitiske, formodede neolitiske og tidsubestemme
lige oldsager.
FORMODEDE SENPALÆOLITISKE OLDSAGER
Pile af Bromme-type .............................................................. 38 stk.
Pile af Ahrensburg-type ..........................................................
2 Afbrækkede spåner med finretouche ved spidsen ...............
2 Små skrabere med flad retouche ......................................... 19 Stikler ....................................................................................... 10 Stikkelafslag .............................................................................
1 Spånknive med skrå retouche .................................................
5 Bor ...........................................................................................
1 Blokke
11 FORMODEDE NEOLITISKE OLDSAGER
Slebne spåner ..........................................................................
Store skiveskrabere med stejl retouche
Uornamenterede lerkarskår .....................................................
Slibesten af kvartsit ..................................................................
Grubekeramisk pil

4 stk.
20 2 1 1 -

TIDSUBESTEMMELIGE OLDSAGER
Bearbejdede flintknolde .......................................................... 13 stk.
Store skiver med knusning .....................................................
2 Spåner, flækker, skiver og affaldsflint i øvrigt .................... 257 SKAFTTUNGEPILE AF BROMME-TYPE,
nr. 1-11.
Af de fundne 38 pile er kun de 9 helt ubeskadigede, mens 12
er delvis beskadigede ved spidsen. De resterende 17 pile er alle af
brækkede skafttungeender. Der forekommer i fundmaterialet også et
par afbrækkede spåner med finretouche ved spidsen. De kan mulig204

vis være afbrækkede pilespidser, men når dele af skafttungen ikke
er med på spånen, må de udelukkes som hørende til skafttungepilene,
hvis ikke den tilsvarende skafttunge findes.
Bromme-pilene er alle tildannet af store spåner. Nogle af uregel
mæssige spåner som nr. 4, andre af mere regelmæssige spåner som
nr. 8. Formen og længden er meget varierende, fra brede pile som
nr. 1, der næsten er identisk med pilen fra Nørre Lyngby, og til
smalle pile som nr. 8 og nr. 10. Den længste pil er nr. 11, der må
ler 9,4 cm, men da spidsen er brækket, har pilen sikkert målt ca.
11 cm. Den korteste pil er nr. 2, der måler 6 cm.
Fælles for pilene er den kraftige skafttunge, der ved sidetil
hugning fra bagsiden kan være mere eller mindre indkneben. Skafttungetilhugning fra forsiden forekommer ikke i Æskebjerg-fundet.
Ved afspaltning fra blokken er slagbulen oftest bevaret, men
kan dog også være forsøgt borthugget eller helt fjernet. Af 32
mulige målte pile er der på de 20 bevaret slagbule, mens de 6 havde
fået slagbulen delvis fjernet og 6 havde helt fået fjernet slagbulen.
Hvis afspaltningen er lykkedes således, at spånen ender i en
spids, har denne umiddelbart kunnet anvendes som pileod. I andre
tilfælde har man, for at få en brugelig od, måttet efterbehandle
pilen med finretouche, som det ses på f. eks. nr. 5. Denne skrå
retouchering kan blive særdeles kraftig som på nr. 6. Endelig er
der på et enkelt stykke, nr. 7, tilhugning langs hele stykkets ene
side. Det må formodes, at sidetilhugningen på dette stykke ikke
skyldes spånafslagets uregelmæssige form, men snarere tjener et
skæftningsmæssigt formål.
Skematisk ser den tekniske fremstilling af de store skafttungepiles over- og underside således ud:
Overside
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Underside

Man kan ud fra denne skematiske oversigt ikke opstille sær
lige piletyper eller udviklingsrækker over Bromme-pilene fra Æske
bjerg. Med undtagelse af d forekommer både a, b og c i Brommefundet, mens en pil fra Segebro3 nærmest er en mellemting mellem
c og d. Som helhed må det siges, at de store skafttungepile nøje
minder om Bromme-fundets.
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PILE AF AHRENSBURG-TYPE,
nr. 12-13.
Ahrensburg-piiene er repræsenteret ved 2 stk. De er tildannet
af små flækker eller spåner, hvor slagbulen ikke er bevaret. Det er
ikke muligt at afgøre, om pilene er tildannet i en mikrostikkelteknik, da en eventuel facet er fjernet ved tilhugningen af skafttungen.
Nr. 12, der er ubeskadiget, måler 3,5 cm. Nr. 13 har brækket spids,
men har sandsynligvis haft en længde af 3 cm. Ahrensburg-piiene
forekommer ikke i Brommes kulturlag.

SKRABERE,
nr. 14-21.
I alt er der fundet 39 skrabere, hvoraf de 20 er udskilt som
værende neolitiske og vil biive omtalt under afsnittet: neolitiske
fund. De resterende 19 skrabere er alle tildannet af spåner med und
tagelse af nr. 17, der må betegnes som skiveskraber. Måske tilhører
den neolitikum, men er medtaget i denne gruppe på grund af den
flade retouche, der er et særkende for skraberne. Alle skrabere har
konveks skraberflade, og i halvdelen af tilfældene ligger største
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bredde ved æggen. Det usikre moment ved bedømmelsen af skraber
materialet ligger i den formodede senere iblanding. Enkelte for
modede senpalæolitiske skrabere kan måske være neolitiske. Men
bedømte man alle 39 skrabere som hørende til senpalæolitikum,
udgør skraberne i antal kun det samme som pilene. I Bromme over
stiger skraberantallet skafttungepilenes. I Segebro4 udgør skraber
materialet over 250 pct. fremfor skafttungepilene.

STIKLER,
nr. 22-26.
Stiklerne er lavet af store grove skiver eller spåner. Teknisk
er de fremstillet enten ved et enkelte stikkelslag -|- retouche, nr. 22,
eller også er de tildannet ved et eller flere modsat rettede stikkel
slag. Af de 10 stikler må de 8 betegnes som midtstikler, mens 2
må høre til kantstiklerne.
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De mange midtstikler i forhold til kantstikler virker i over
ensstemmelse med Brommes, mens kantstiklerne i Segebro domi
nerer i forhold til midtstiklerne. Men med det begrænsede stikkel
materiale er det ikke muligt at sammenligne endsige drage slutnin
ger, blot forekommer det ringe antal stikler ligesom for skrabernes
vedkommende forbavsende i forhold til pileantallet.

SPÅNKNIVE MED SKRÅ RETOUCHE,
nr. 27-28.
Der er fundet 5 sådanne knive på Æskebjerg (4 fandtes på
Brommepladsen), så her er der smuk overensstemmelse. Det kan
ikke udelukkes, at der er tale om senere iblanding, idet sådanne
knive ikke er en sikker type, men forekommer såvel i mesolitikum
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som i neolitikum, men noget bevis for, at de ikke tilhører de senpalæolitiske redskaber, er dette ikke.

BOR,
nr. 29.
Spånboret, nr. 29, minder en del om de af dr. A. Rust omtalte
„zinken“ fundet i den ældre Dryas-boplads ved Meiendorf5, men
mulighed for, at boret er en senere iblanding, foreligger også her.

BLOKKE,
nr. 30-33.
Blokkene, der danner råmaterialer for de øvrige redskaber, er
gennemgående store og grove, men en enkelt, nr. 32, kan dog svagt
minde om den koniske blokform, der kendes i tidlig Maglemosekultur. Helt konisk er den nu ikke, idet der er fortaget afslag fra
de 2 modstående slagflader. Herved har man kunnet sikre sig, at
de afslag, som skulle bruges til pile, fik en spids od. Men også ved
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at afslå flækker skiftevis fra de 2 slagflader, blev de lange skafttungepile ikke for buede efter længden. På alle 11 blokke er der afslag
fra begge slagflader. Det synes at være et særkende for blokformen
i en del af senpalæolitikum, idet det samme træk genfindes i Segebro og i Bromme.

FORMODEDE NEOLITISKE FUND
De 4 slebne spåner indicerer en neolitisk aktivitet på stedet,
det samme gør 2 lerkarskår og 20 grove skiveskrabere med stejl æg.
Een neolitisk pil er det eneste tegn på grubekeramisk aktivitet
på Æskebjerg. Den svarer til C. J. Beckers type A36.
En mindre flad kvartsitsten har tydelige slibemærker på de 2
bredflader.
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TIDSUBESTEMMELIGE OLDSAGER
Denne gruppe kan lige så godt tilhøre senpalæolitikum som
neolitikum. Blandt materialet forekommer hyppigst spåner, sjæld
nere skiver. Flækker med parallelle afspaltningsrygge forekommer
ikke. En enkelt stor flække med en længde på 14 cm, må nærmest
betegnes som en Riesenklinge, der også er fundet i Bromme og
Segebro7.
DATERING
Æskebjergs store skafttungepile ligner til forveksling pilene fra
Bromme, der geologisk og botanisk er dateret til Allerød-tid.
En enkeltfunden pil - Nørre Lyngbypilen8 - er fundet i Yngre
Dryaslag, og den ligner også til forveksling de store brede Brommepile. Derfor ser det ud til, at de store skafttungepile kan optræde
både i Allerødtid og i Yngre Dryas, men at lægge for meget vægt
på et enkeltfund i forhold til et sluttet bopladsfund som Bromme,
vil ikke synes rimeligt.
Bopladserne Ahrensburg og Stellmoor II9 bekræfter heller ikke
de store skafttungepiles forekomst i Yngre Dryas. Heraf kan man
slutte, at de store skafttungepile hører til i Allerødtid. I kulturlag
1 b i Pinnberg I10 findes Bromme-pile sammen med pile af Vig
type, og da sådanne redskaber ikke optræder i Æskebjerg, lader en
sammenligning på dette grundlag sig ikke foretage.
Ahrensburg-pilene er henført til Yngre Dryas, og er endnu
ikke fundet i Allerød-lag. Æskebjergs 2 Ahrensburg-pile peger så
ledes mod Yngre Dryas, men da de 2 pile kun udgør 5 pct. af det
samlede antal pile, kan man ikke på dette grundlag henføre Æske
bjerg til Yngre Dryas.
Om de få skrabere og stikler i forhold til pilene er tilfældigt
eller ej, eller om det betegner et kulturtrin, må stå hen indtil yder
ligere materiale fremskaffes ved en eventuel udgravning. Over
raskende er det, at skafttungepilen er det hyppigst forekommende
redskab på Æskebjerg.
Ved bedømmelsen af de senpalæolitiske redskaber, må man der
for indtil videre slutte, at langt den største del tilhører Allerødtid,
og at Ahrensburg-pilene er senere iblandet. Udgravninger på stedet
vil måske viîse, om Ahrensburg-indslaget repræsenterer en mindre
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bosætning på Æskebjerg. Det kan dog ikke udelukkes, at Æskebjerg
repræsenterer en overgangsfase mellem Allerød og Yngre Dryas,
men det synes ikke sandsynligt. Snarere indeholder Æskebjerg en
hovedbebyggelse fra Allerødtid og en mindre bebyggelse fra Yngre
Dryas.
Det interessanteste er vel nok indslaget af Ahrensburg-pilene,
men også bopladsens beliggenhed ud til det salte vand, og ikke i
nærheden af vandløb og søer, som ellers synes at være karakteristisk
for senpalæolitiske bopladsers beliggenhed, må siges at have inter
esse.
Til slut ønsker jeg at takke professor C. J. Becker for faglig
vejledning og bistand samt dyrlæge B. Fugl Petersen for udlån af
supplerende materiale.
LITTERATUR:
1. Trap: Præstø Amt, side 9-11.
2. T. Mathiassen: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1946,
side 128.
3. B. Salomonsson: En boplats vid Segebro i Skåne 1962, side 19.
4. B. Salomonsson:
do.
side 10.
5. A. Rust: Vor 20.000 Jahren 1962.
6. C. J. Becker: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1950, side
175.
7. W . Taute: Die Stielspitzen-Gruppen im nördlichen Mitteleuropa, side
174.
8. D. G. U II række nr. 29, side 52-56.
9. A. Rust: Vor 20.000 Jahren 1962, side 182 og Die alt- und mittelstein
zeitlichen Funde von Stellmoor 1943.
10. A. Rust: Die Funde vom Pinnberg 1958, tafel 11.13.
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LERKAR PA REJSE
Ved Klaus Ebbesen.
I sommeren 1837 udgravede den ivrige amatørarkæolog gros
serer Hage en jættestue i nærheden af Stege på Møn.
Det fundne forærede han samme år til Det oldnordiske Mu
seum i København og i den indberetning, som fulgte med fundet
bemærker han udtrykkeligt, at han i gravkammeret kun fandt old
sager af sten og ben, men ingen af bronze eller metal.
Det var året efter at C. J. Thomsen i sin „Ledetråd for Nordisk
Oldkyndighed“ havde inddelt oldtiden i sten-, bronze- og jernalde
ren, og man aner bag Hages bemærkninger den aktuelle diskussion
om Thomsens periodesystem, som i sit udspring var udtryk for en
rent praktisk musealregistrering, der nu skulle stå sin prøve ved
undersøgelser i marken.
Foruden de nævnte oldsager af sten og ben fandt Hage også
en „gravurne“, som henstod tom ved siden af flere ubrændte ske
letter. Det er på grund af dette lerkar, at det gamle fund påny drages
frem. Lerkarret har ganske vist igennem de sidste snart 150 år været
afbildet snesevis af gange i dansk arkæologisk litteratur, og pryder
bl. a. titelbladet på Hans Kjærs lille bog om „Vor Oldtids Mindes
mærker“. Et nyt udenlandsk fund stiller det imidlertid i et helt
andet perspektiv end det, man hidtil har set det i.
Lerkarret, der endnu en gang gengives på figur 1, er en så
kaldt amfor med en forholdsvis kort hals, to øskner ved overgangen
fra hals til bug, og flad bund. Det er på halsen og den øverste del
af bugen dækket med et tæppe af 4-dobbelte vinkelbånd i såkaldt
furestik, det vil sige, at ornamentikken er frembragt ved, at man
i den våde 1er skråt har indpresset et benredskab med flere spidse
tænder ved siden af hinanden. Fra spidserne af det nederste vinkel
bånd hænger to lodrette linier ned over bugens underdel.
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Det lerkar, som påny skaber interesse for denne længe kendte
amfor udgravedes i sommeren 1968 i en stor dysse i Poggendorfer
Forst i nærheden af Greifswald. Der er her tale om en kop (fig.
2) af næsten dobbeltkonisk form, med flad bund og med en stor

F/g. 1 (ca. % størrelse).
bred hank i den ene side. Koppen er på halsen dækket af et tæppe
af 3-dobbelte vinkelbånd, også disse i furestik, og fra spidserne i
det nederste vinkelbånd hænger ned ad bugen to lodrette linier.
De lo lerkar er forskellige i formen, men tilhører begge den
såkaldte Elb-Havel-gruppe, - en variant af tragtbægerkulturen, som
har sin koncentration i området omkring Berlin, men som også er
kendt i adskillige fund fra Mecklenburg. De udgør et sæt, næsten
som vore dages flødekande og sukkerskål, og tilsvarende former er
kendt fra en lang række gravfund. Det interessante ved lerkarrene
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er den helt ens ornamentik og navnlig de dobbelte linier, som hæn
ger ned fra vinkelspidserne. De kendes i hele Østersøområdet kun
fra disse to kar - eller rettere næsten kun. Der findes nemlig et
5 X 4 cm stort skår, som er ornamenteret med de samme vinkelbånd

Pig. 2 (ca. % størrelse).
i furestik og de samme nedhængende dobbelte linier fra vinkel
spidserne. Det er fundet i 1933 ved udgravningen af en jættestue
ved Ziesendorf, syd for Rostock.
Et blik på fotografierne af de hele lerkar stående overfor hin
anden lader imidlertid ingen tvivl mulig. Der er her tale om ler
kar produceret af samme værksted eller muligvis af samme potte
mager.
Tilfældet er ikke unikt. Også i andre tilfælde kan man samle
to eller flere lerkar fra yngre stenalder, som på grund af ornamen
tikkens detaljer må være produceret af samme pottemager, men
disse er så næsten altid fundet i samme grav. Fra Poggendorfer Forst
til Stege er der imidlertid i luftlinie små 150 kilometer, og fra Pog
gendorfer Forst til Ziesendorf er der ca. 70 kilometer.
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Ligesom i et glimt viser der sig herigennem en del af struk
turen i yngre stenalders samfund.

Tragtbægerkulturens pottemageri er af så høj teknisk kvalitet,
at det ikke kan have været produceret af hvemsomhelst. Det har
krævet årelang træning og stor faglig viden at lave lerkar af den stan
dard som karrene fra Stege og Poggendorf. Man må derfor fore218

stille sig, at der dengang som nu har eksisteret egentlige pottemagere,
hvis hovederhverv har været at fremstille den keramik, som skulle
bruges af befolkningen i et område. På lokale markeder er lerkarrene
så blevet byttet for andre forbrugsgoder. Og var det en dygtig potte
mager, var hun sikret et stort afsætningsmarked. Hun? - ja hun.
Ser man nemlig på de fingeraftryk, som er et fremherskende
træk i ornamentikken på den sene hjemlige og udenlandske tragtbægerkeramik, er disse påfaldende små, selv på de store grove for
rådskar. Praktiske undersøgelser i Nationalmuseets samlinger i Køben
havn har vist, at de bedst svarer til fingerstørrelsen på vor tids unge
piger.
Vi er her inde på et gebet, hvor det man skriver, bliver „moksen
gisninger“, som Rasmus Nyerup sagde om hele vor oldtid i begyn
delsen af forrige århundrede. Men alligevel: Det må anses for mere
sandsynligt, at det er kvinderne end mændene, som i yngre sten
alder har taget sig af fremstillingen af keramikken.
Men én ting til oplyser disse to lerkar og skåret fra Ziesendorf
os om. Det har været muligt for den tids mennesker at sætte over
Østersøen uden større strabadser, end at keramikken holdt til over
farten. Og det har været muligt for dem med samme lethed at
trænge igennem det dengang store skovområde mellem Poggendorf
og Ziesendorf. Kommunikationsmidlerne må altså have været lige
så veludviklede som keramikkens teknik.
Tragtbægerfolket kan derfor ikke mere opfattes som en gruppe
primitive indfødte. Der er tale om en højtstående bondebefolkning
med en særdeles stor teknisk kunnen og med en fast, veludviklet
samfundsstruktur.
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Helingens hovedbygning set fra havesiden i Holger Halling Aagaards tid. I forgrunden ejeren og C. C. Hall. Litografi.

TRÆ K AF LIV ET PÄ IS E L IN G E N
FRA 1810 TIL 1912
Ved Tove Kjærboe.
ørste gang man hører navnet helingen, undrer man sig. Hvad be
tyder det? De fleste andre herregårde har navne, der ender med
landskabsord, skov, bæk, næs, dal eller på gård. o. lign. Dette siger
een ikke noget. Det viser sig at være et udenlandsk familienavn,
der er fordansket.
Reinhardt Iselin var født i Schweiz, uddannet i købmandsbran
chen, men kom som 25-årig til København, hvor han takket være
usædvanlige merkantile evner, gik fra den ene store stilling til den
anden, indtil han i 1749 etablerede sig med handelshuset R. Iselin
& Co. Hans anseelse steg, da han blev gift ind i slægten Fabritius
de Tengnagel. Han blev medlem af direktionen for Asiatisk Kom
pagni, drev selv Kattunsfabrikken udenfor Østerport, desuden et
sukkerraffinaderi og et garveri. Han blev en velhavende mand og
ejede Rosendal og Rosenvænget i København. Han blev etatsråd,
konferensråd og blev adlet (baron) i 1776.
Samme år fik han skøde på Vordingborg Slot og dets ladegård.
Denne sidste kaldte han Rosenfeld. At han kaldte flere af sine be
siddelser ved navne, der begyndte med Rosen, skyldtes, at han havde
tre roser i sit familievåben.
Vordingborg Slot var et af landets tolv ryttergodser og Valdemarernes foretrukne residens. Det blev i 1774 solgt og delt. Den
oprindelige borg var for længst nedrevet og i stedet blev bygget et
palæ (for prins Jørgen). Iselins del bestod af dette palæ, bønder
gårde, I6OO tdr. hartk., skove og tiender. - Købesummen var
80.000 rdl.
Året efter dette store køb blev han imidlertid ramt af en hjerne
blødning, der gjorde ham ude af stand til at passe sine forretninger
og besiddelser. Det blev helt overladt hustruen efter bevilling.

F

221

Baron Iselin døde 1781, og hustruen oprettede, efter ægtepar
rets fælles ønske, to stamhuse af hovedbygningen og ladegården, et
til hver af deres to døtre.
Den ældste, Marie Margrethe, gift med kammerherre, hofjæger
mester Christian Frederik Ernst rigsgreve Rantzau, fik hovedbygnin
gen, og man kaldte den Iselingen. Søsteren Anna Cathrine Elisabeth,

Just Michael Aagaard.
Efter maleri af Eckersberg.

gift med gehejmeråd og amtmand over Møen og Nykøbing amter,
Antoine Bosc de la Calmette til Marienborg og Liselund på Møen,
fik Rosenfeld.
Grevinde Rantzau blev i 1793 skilt og kaldte sig da baronesse
Iselin.
1802 opførtes den nuværende hovedbygning efter at palæet
var nedbrændt. Året efter solgtes begge godser ved kgl. bevilling
og blev ombyttet med fideikommiskapitaler.
Et konsortium i København købte Iselingen med tilliggender.
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I konsortiet var de to svogre vinhandler Wassard og storkøbmand
Just Michael Aagaard.
Aagaard købte de andre ud og blev eneejer af Iselingen. Han
var en selfmade mand, udlært konditor og urtekræmmer. En agtet
mand, formand for Borgerrepræsentationen eller som det dengang
hed „de 32 mænd“. Han var overformynder og direktør i Køben
havns Brandforsikring. Han ejede en stor gård i Klædeboderne, hvor

Is elingens hovedbygning før ombygningen (i Holger Halling Aagards tid).
Efter fotografi.

de „gjorde Bryllupper“, en idé, som man senere tog op på Skyde
banen.
Med Aagaards køb af Iselingen eller rettere med sønnen Hol
ger Halling Aagaards overtagelse begyndte godsets gyldne tid i
åndelig henseende. Igennem et par generationer var det samlings
stedet for samtidens store navne. Her sad kunst og kultur i højsædet,
uden at man glemte almindelig næstekærlighed eller samkvem med
omegnens bønder. Alle var velkomne på Iselingen.
Her kom Oehlenschläger og læste sine værker op, her kom
Thorvaldsen sammen med Stampes fra Nysøe, Christian Winther,
Poul Martin Møller, Hauch, Carl Ploug, malerne Constantin Han
sen, Roed, Carl Bloch, Skovgaard, billedhuggeren Bissen, ministrene
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Hall og Monrad og mange andre. Rahbekkerne fra Bakkehuset ikke
at forglemme.
Iselingen er blevet kaldt den danske litteraturs sidste hjemsted!
Gamle Aagaard havde kun dette ene barn, Holger, og han blev
hurtigt klar over, at han ikke skulle regne med, at sønnen overtog
hans forretninger, for han havde kun lyst til læsning. Han blev også
student og interesserede sig levende for historie og drømte om et
professorat i dette fag. Men faderen ønskede, han skulle studere
jura og så studerede han jura. Lydigt, men uden lyst, og da han
havde fået sin examen, anede han ikke, hvad han skulle bruge den
til. Derfor var han ikke længe om at bestemme sig, da faderen fore
slog ham at bestyre Iselingen.
Holger Aagaard var forlovet med den 16-årige Marie Koës,
datter af finansråd Koës og hustru f. Falk på Antvortskov, og hun
havde ikke noget imod at blive frue på Iselingen. Men foreløbig
havde Aagaard forpagtet gården ud. Men det var med vemod, at
Holger Aagaard måtte forlade det glade studenterliv i hovedstaden,
hvor han havde så mange gode og betydningsfulde venner. Der var
f. ex. Ørstederne. Sibbern (filosoffen), Treschow (stifteren af det
treschowske fideikommis), Engeltoft (biskoppen) og mange andre.
Men de fandt dog alle vej ned til Vordingborg.
Marie Koës var tvilling, hendes søster hed Frederikke. Om
valget af disse to navne, er der en historie.
En sommerdag i 1790 kom den nygifte kronpris (den senere
Fr. den 6.) og hans gemalinde Marie af Hessen uventet på besøg
på Antvortskov for at hilse på Koës og familie. Da det ikke kunne
skjules, at finansrådinden ventede sig (med barn nr. 7) talte man
om, hvad barnet skulle hedde, og kronprinsparret var da så nådigt at
bede om at blive opkaldt således, at blev det en pige, fik hun navnet
Marie, blev det en dreng, skulle han hedde Frederik. Koëserne holdt
deres løfte så godt det nu kunne lade sig gøre, når der kom to piger.
De lignede hinanden så meget, at ikke engang deres forældre
kunne kende forskel på dem, men gav den ene af dem ørenringe på.
Da pigerne var seks år, døde deres mor, kun 36 år gammel, og
faderen solgte både godset og enkesædet Falkensten, som han havde
opført til sin meget yngre hustru.
Da han ikke magtede at opdrage de små piger, satte han dem
224

i pension hos pastor Winther, Fensmark, hvis kone var lærerinde.
Selv havde ægteparret kun eet barn, nemlig digteren Christian
Winther.
Fru Winther, som forøvrigt efter mandens død, giftede sig med
biskop Rasmus Møller, far til Chr. Winthers gode ven, digteren
Poul Martin Møller, var lidt streng i sin opdragelsesmetode, men
fik til gengæld lidt besvær med pigerne, som bluffede hende og be
nyttede sig af deres ens udseende, når de havde fordel deraf.
Frederikke og Marie elskede hinanden, kunne dårligt undvære
hinanden mere end et par dage ad gangen, de delte alt, sorger og
glæder i den korte tid, det blev dem forundt at være sammen. Frede
rikke, kaldt Rikke, døde i en alder af kun 28 år.
Også Rikke var blevet forlovet som 16-årig, nemlig med O. P.
Brøndsted, arkæologen, den senere professor og direktør for Mønt
samlingen, der imidlertid straks efter forlovelsen rejste til udlandet
for at foretage udgravninger og blev borte i 7 år. Imens han var
væk, blev Marie og Holger gift (1810) og flyttede til Iselingen,
hvor Rikke boede hos dem, indtil Brøndsted kom hjem i 1813, holdt
bryllup og drog af igen. Han tog til Grækenland sammen med tvil
lingernes bror, dr. Georg Koës, som døde under ulykkelige omstæn
digheder på øen Zanthe (Zakynthos).
I den anledning skriver Kamma Rahbek til Marie Aagaard.
De to kendte hinanden godt gennem forældrene vist nok. Ihvertfald
var fru Oehlenschläger, fru Rahbeks søster, også en god bekendt
fra den tidlige ungdom.
Brev fra Kamma Rahbek til Marie Aagaard.
Bakkehuset d. 28. Dec.
Kiæreste Marie.
Jeg kan ikke længere udholde den smertelige Uvished om hvor
ledes I to stakkels, bedrøvede Søstre, bærer Eders tunge Skiæbne og
I maatte ogsaa tro underligt om mig, om jeg, af en utidig Skaansomhed, tøvede længer med at henvende mig til Eder selv, for at faa
paalidelig Underretnning om Eders Tilstand. Jeg skriver til dig, for
di jeg formoder dig roeligere end Frederikke, hvis Smerte over en
elsket Broders Tab ikke kan være saa ublandet som din. Og desuden
har du ogsaa d i n ---------(?) Holger og din vakre lille Dreng til
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Trøst i denne haarde Prøvelse, men den stakkels Frederikke staaer
dog for Øieblikket mere ene. Gud maae trøste og styrke hende, og
Eder begge, thi I kunde vel behøve det her, hvor al menneskeligt
er utilstrækkeligt. - Er du saaledes, at du kan taale det, saa ønskede
jeg, at du i et Par Ord vilde give mig lidt Underretning om Eders
Tilstand, hvis ikke, er kanskee Holger saa god at giøre det. Jeg
vilde ogsaa gierne vide lidt Besked om et Brev, Petersen taled om,
som Frederikke skulde havt faaet fra Brøndsted, og om, hvor han
nu er. Jeg fik i Dag et Brev fra Mynster, hvori han fortalte mig,
at han havde været saa lykkelig at møde Eder i Kiøge og at han
havde henvendt sin Tale til den, han formodede maatte være dig,
men at han siden opdagede, at det maae have været Frederikke. Han
var meget glad over, at Holger friede ham fra Grundtvig, som han
havde faaet for meget af og syntes overalt meget godt om Holger.
Dengang var I endnu lykkelige og glade, og ventede vist en for
nøjelig Julefest. Men Gud vilde det anderledes, og selv i Taarer
maa I takke ham, at han har bevaret Eder fromme, rene og uskyl
dige, saa at I nu med fuldeste Tillid kunne vende Eder til ham
om Trøst.
Rahbek, som ærlig deeler Eders Smerte, hilser dig og din Sø
ster tusind Gange. Siig mig, om du troer, jeg bør skrive til Frede
rikke, og hils din gode Holger inderligt fra hans, og
din trofaste Veninde,
K. AL Rahbek.
Brøndsted og Koës havde i Grækenland sluttet venskab med en
ung arkæolog grev Conrad Lunzi, søn af en dansk konsul og en ita
liensk mor. Han kom med til Danmark, lærte sig flydende dansk og
ansøgte Fr. d. 6. om at få dansk indfødsret og blive optaget i den
danske adel. Begge dele skete. Han fulgte senere Brøndsted på flere
rejser, følte sig som værende i slægt med dem alle og skrev gennem
årene mange breve til Marie Aagaard.
Under deres forlovelsestid oplevede Marie og Holger Køben
havns bombardement på meget nært hold. Marie var på besøg hos
svigerforældrene, da det brød løs. Alle troede jo, at englænderne
kom i fredeligt ærinde, da de kom sejlende gennem Sundet og Kron
borg kippede flaget. Helsingør holdt fest for officererne, og folk
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fra København drog nord på for at deltage. Også Holger og Marie
var med og Marie dansede sorgløst med de engelske officerer.
Rikke var på landet hos Winthers og deltog sjældent i noget, når
hendes kæreste ikke var med. Brøndsted var på det tidspunkt i Paris.
Men danskerne fik snart noget andet at vide. Tre rædselsnætter
hvor kugler og granater susede ned over byen og satte huse i brand,
dræbte og lemlæstede mange mennesker
Familien Aagaard besluttede sammen med venner og bekendte
at drage ud til Aagaards landsted på Amager.
Man samlede proviant og værdigenstande og fordelte tasker og
kurve og poser mellem sig. I Raadhusstræde faldt en bombe lige
foran Holger og Marie, der sammen bar på en pose med sølvtøj.
Lufttrykket slog dem i broen og alle troede dem dræbte og begyndte
at jamre, men de fejlede intet. Men en mand af deres følge fik den
ene arm revet af.
Man nåede Amager, uden at der skete mere, men Marie var
bedrøvet og urolig, fordi søsteren ikke var med dem, skønt hun var
i større sikkerhed, hvor hun var ude på landet.
Kommandanten udleverede flåden, og alt blev roligt.
Holger Aagaard rejste til Paris for at være sammen med Brønd
sted, og Marie og han skriver flittigt sammen. De skriver bl. a. sam
men om Oehlenschläger, digterkongen. Hun glæder sig til at læse
den tyske udgave af „Aladdin“, som han synes er endnu skønnere
end den danske, og hun længes meget efter at læse „Axel og Val
borg“, som lige er udkommet. Hun fortæller ham, at hun og Rikke
er blevet uenige om, hvorvidt deres fælles kanariefugl skal hedde
Peter eller Holger, hver især vil opkalde sin kæreste.
Og hun skriver noget om kongehuset. Hun er jo ikke uvidende
om, hvem hun og søsteren er opkaldt efter, og kongen har genkendt
hende på Gisselfeldt til en folkefest og havde underholdt sig med
hende. Men en af de største oplevelser havde hun på kongens fød
selsdag, hele byen var illumineret, og flere blev slået til riddere.
Brevet er dateret 30. januar 1809:
... Du kan troe, at vi see megen Stads herinde i denne Tid,
Kongens Fødselsdag vare vi paa Rosenborg og saae saa mange bleve
slaaet til Riddere, det var ret fornøjeligt, der blev først holdt en
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Tale til dem, derpaa blev Eeden oplæst for dem, hvorpaa de svore
og saa gik de imod Kongen, som sad paa sin Throne. De knælede for
ham, han slog et Slag paa deres Skulder med sit Sværd, rakte dem
Ordenen med de Ord: Bliv din Bestemmelse troe. Saadan gik det
med Dannebrogsridderne, som fik Guldkorset, men Dannebrogsmændene, som fik Sølvkorset, fik intet Sværdslag, de knælede blot, Kon
gen rakte dem sin Haand for at hjælpe dem op, de kyssede Haan
den og modtog Ordenen af ham, blandt disse var mange simple
Folk, Bønder, Matroser, Underofficerer af forskiælligen Regimen
ter, der var ogsaa en Del Brandofficerer.
Af vore Bekentere vare Aktør Knudsen, den Leutenant Stær (?)
som var i Wordingborg, som Du syntes havde saadan et raskt Ansigt.
Blandt Ridderne vare Biskop Balle, den søde Callisen, Captain
Vilde, den tykke Krüger og Major Hansen fra Helsingør.
Nu skal jeg fortælle Dig noget om Dragterne. Kongen havde
en purpur Fløjls Kappe, en Hat slaaet op paa den ene Side med
en Dusk af høie, prægtige Fiedre. De blaae Riddere havde ponfe (?)
fløils Kapper, ... (?) hvide orange, alle Hatte med prægtige Fiedre,
hvide atlaskes Underklæder med gammelt Snit og deres Kapper saa
lange, saa de slæbede efter dem. Der var et Drabantchor som para
derede inde i Salen som bestode af de høieste og smukkeste Offi
cerer i ethvert Chor. De havde Knebelsbarter og saadan en deilig
Dragt, de saa overmaade smukke ude, dem fik ingen at see uden de,
som vare paa Rosenborg, thi de blive klædt paa der og igen af
klædte der.
Du kan troe, alt dette tog sig meget godt ud, og det var vir
kelig meget høitideligt. I Aften skal vi paa Comedie og see Geburtsdagstykket opført for første Gang, jeg fornøier mig dertil,
ikke for Stykkets Skyld, det er sikkert daarligt, men fordi Kongen
kommer der, og der skal blive megen Stads.
Lev vel, søde Holger, meget snart mere fra din trofaste
Alarie.
5. Februar 1809 skriver hun bl. a.:
I Gaar var vi henne hos Falche, og Meincke læste „Axel og
Valborg“ for os, hvor er den dog guddommelig dejlig, min gode
kiære Holger, Du kan ikke forestille Dig det, jeg holder endnu mere
af den end de andre herlige Stykker af Oehlenschlæger ...
228

Efter brylluppet i 1810, begyndte Aaagaard at lære landbrug.
Hovedgården var forpagtet ud endnu to år, og ægteparret og Rikke
måtte bo i halvdelen af forvalterboligen. Han blev en glimrende
landmand og drev i sin lange ejertid gården så godt, at den blev
regnet for en af landets bedste. Og alligevel glemte han aldrig sine
åndelige sysler, han fulgte med i alt inden for kunst og samfunds
kundskab. Og Marie blev ham en god kone. De førte stort og gæst
frit hus, hvor ikke alene deres egne venner var velkomne, men også
børnenes.
Holger og Marie fik 7 børn. Mistede en pige som spæd. Bør
nene var Georg, Michael (døde som 13-årig efter vådeskud), Rikke,
Anna Mathea, Holga, Michaela og adoptivbarnet Charlotte.
Denne sidste (g. m. Eugen Ibsen) fortæller i en lille bog
„Spredte Eerindringer om mit Barndomshjem“ trykt som manuskript
til slægten så levende, at man får indtryk af et usædvanlig lykkeligt
og interessant hjem.
Børnene er alle meget optaget af alle de kloge folk, der går
og kommer, men nummer eet er og bliver Oehlenschlæger, han var
jo Aladdins skaber.
Oehlenschlægers boede tilleje i stueetagen i den store gård, der
lå på hjørnet af Kongensgade og Frederiksholms Kanal og ejedes af
gehejmeråd Treschow.
Treschow havde en af Roeds Raphael-kopier Maria Himmelkro
ning fra Vatikanet og engang, da Charlotte og søsteren Michaela
var på besøg med deres mor hos Trechows og et øjeblik var alene
stuen, hvor billedet hang, kom Oehlenschlæger ind, stillede sig op
foran billedet og stod hensunken et helt kvarter. Så bevægede hans
ansigt sig, næseborene vibrerede, og han brast tilsidst i gråd og ud
brød: Ja, det var poesi og gik grædende ud af stuen. Charlotte Ib
sen siger også, at så betaget var børnene (ja, forældrene med) af
den store digter, at alene det at gå ind ad hans dør, var som om
paradisets porte åbnede sig.
„Jeg synes endnu, at det løber mig koldt ned ad Ryggen af
Henrykkelse,“ fortsætter hun. Oplæsningsaftenerne, hvor Oehlen
schlæger enten selv læste op, eller hvor andre læste hans manuskrip
ter, som han sendte hjem fra udlandet til vennerne, var strålende
oplevelser, skriver hun, og hun glemmer aldrig dengang, da alle
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børnene blev inviteret ind for at høre mesteren selv læse Hakon
Jarl.
„Han havde Bogen i Haanden, saa kun sjældent i den, han
kunde den udenad, spillede den fuldstændig. Vi var i Elysium!
Thorvaldsen sad lidt bag O. og sov hele Tiden, hans Hoved faldt
jævnligt ned paa O.s Skulder. Naar saa O. gjorde en hastig Bevæ
gelse, for Thorvaldsen op og spilede lidt forundet sine lyseblaa Øjne
op og faldt hurtigt i Søvn igen.
Baronesse Stampe var der ogsaa, hun syede paa et stort Kanevasarbejde.Hver Gang Oehlenschlæger vendte sig imod hende, skjulte
hun det under Bordet. Vi syntes, det var temmelig forbryderisk, at
hun syede, mens O. læste højt, og at hun saa snød!“
Andet steds i manuskriptet står, der at fru Oehlenschläger ikke
kunne styre sine børn, hun havde ikke begreb om pædagogik. Først
skændte hun på dem, så faldt hun på knæ for dem og bad dem om
forladelse, fordi hun havde skændt på den store Adam Oehlenschlägers børn.
Thorvaldsen, som åbenbart ikke gad høre på digterkonen, tog
den lille Michaela på skødet, beundrede hendes hår og øjne og sagde:
„Couleur d’ocre.“ Og de andre børn var ved at dø af spænding
over, hvad det betød og var sikkert lidt skuffet, da de fik det at vide.
I 1818 ramte en stor sorg familierne Aagaard og Brøndsted,
idet Rikke Brøndsted døde 28 år gammel i barselseng efter at have
født datteren Rikke. Hun havde i forvejen en dreng, Georg, og en
pige, Marie.
Heldigvis var Brøndsted hjemme og fik sendt bud efter
Aaagaards. De hentede de 3 børn, og et halvt år efter rejste Brønd
sted til Italien og blev borte i 9 år.
Nu var der 10 børn på Iselingen, men Marie gjorde aldrig for
skel på sine egne og søsterens børn. Hun var et klogt og elskeligt
menneske, der aldrig glemte, at også hun og Rikke havde mistet
deres mor tidligt.
Alligevel er hun ikke tilfreds med, at Brøndsted bliver så længe
væk. I breve beder hun ham komme hjem, opfordrer ham til at søge
stillingen som rektor ved Sorø Akademi, som er ledig i 1822. Con
rad Lunzi, som hun jo står i stor og hyppig brevveksling med, støt
ter hende og prøver at påvirke Brøndsted, som han rejser sammen
230

med, men alt er forgæves, han vil ikke. Lunzi prøver endda at slå
på pligten overfor fædrelandet. Brøndsted skriver da også til Marie,
men vel næppe så ofte som Lunzi, det kunne vist ikke lade sig gøre,
han er interesseret i sine børn, men overlader trygt deres opdragelse
til Marie og Holger. Hans breve er begavede, velskrevne og ven
lige. Han begynder ofte således: „Kjære Syster Marie, min dyre
bare Veninde!“
Brøndsted og Lunzi er vidt forskellige naturer, og ofte må
Lunzi have irriteret Brøndsted, været en hemsko for ham. Brønd
sted er rask og frisk, den anden svagelig, klagende, bliver let såret,
mismodig, kritiserende, men også romantisk. Brøndsted kalder ham
for en sværmer, en nar. At brevene betød meget for Marie forstår
man. For det første får hun på denne måde at vide, hvad Brøndsted
foretager sig, for det andet hører hun om fremmede lande. Hun
kommer jo ingen steder, Holger heller ikke. Hvor skulle de tage
hen med 10 børn i huset?
Lunzis breve er interessante, de giver et glimrende billede af
datidens Rom, af den danske kunstnerkoloni eller som den også
hed: „Kredsen omkring Thorvaldsen“. Og et par af dem, skal med
her. Men først lidt af et brev fra Weimar, hvor de to venner stop
per op på vej til Italien for at træffe Goethe.
Weimar 7. Dec. 1818.
... I Formiddag har jeg faaet talt med Goethe. Desværre er han
i denne Tid saadan plaget af saa mange Mennesker, derfor var han
ikke i god Lune og havde kun lidt Tid at tale med os. Jeg har fore
stillet mig ham ganske anderledes. Han er ikke saa meget højere
end Brøndsted, ikke tyk, men snarere mager, hans Øjne er over
ordentlig smukke og skjønt han nu er 70 Aar, saa have de dog
aldeles ikke tabt af deres overordenlige Skjønhed, saasnart han taler
om noget, som ret interessererer ham, saa spiller de store Øjne og
da først føler man, at det er Goethe, man ser. Han har mistet nogle
af sine Fortænder, og derfor er hans af Naturen meget korte Over
læbe trukket ind bagved Underlæben, hans Næse er ikke for stor
og har en ædel Krumning, hans Pande er meget høj og gaar
meget høit op ved Siderne, hans Ansigt er aflang, mager og meget
rynket. Hans Haar pudrede og meget pudrede, naar man taler til
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ham, saa hører han opmærksom uden at afbryde, men brummer
sagte, siger enkelte Ord sagte, saa han ikke er et Øjeblik tavs. Han
gjør mange Complimenter, og smiler sjældent. Nu har Du en hel
Beskrivelse af ham udvortes, saaledes som han forekom mig, det lod
og somom en vis Sørgmodighed var udbredt over hans Ansigt, men
dertil er vel Aarsag de Bryderier, han paa denne Tid har med
Hoffet, da Kejseren er her. Naar han har noget at arbejde, saa rejser
han her fra Byen til en Landsbye Berka, 2 Miil herfra, og naar han er
vred paa Hertugen, rejser han til Jena. Nu er han ifærd med at
skrive et stort parsisk Digt. Hans Kone er som Du vel ved, død,
hvilket han har taget sig meget nær, af hans Søn kan han ikke
have synderlig Glæde, han er Kammeraad og ellers et daarligt Men
neske og temmelig flovt, som flere, der kjende ham nøie, siger.
Goethe bor i en stor smuk Gaard, som han selv har ladet opbygge.
Brevet fortsætter med beskrivelse af den „Tummel“, der er i
Weimar, fordi Kejser Alexander og gemalinden ankom samme dag
som Lunzi og Brøndsted. De har set kejserfamilien i teatret, og ge
malinden skal være „overmaade elskværdig“. I et lille hjørne i det
tætskrevne brev, der som altid, når det er skrevet af Lunzi, skal
læses under lup, har Brøndsted kradset et par ord ned. Han lover
at sende „venlige Ord til den søde Marie fra Nürnberg eller Stutgård.“
5. Februar 1819Bedste Marie.
Jeg har mod Forventning fundet en Broder her i Itailen. At
faa igen en elsket Broder efter 6 Aars Fraværelse og paa et frem
med Sted, kan De, kære Søster, ikke tro, hvilken Glæde, det er.
Din Broder, den kære Georg, maatte Du ikke se igen, Du maate ej
nyde den Glæde.
Paa Zanthe har Du mistet en Broder og fra samme Land, faar
Du nu en ny Broder, som elsker Dig saa inderligt, som nogen Bro
der nogensinde har kunnet elske Dig. Jeg vil rette søge at erstatte
dig, hvad mit gamle Fædreland har berøvet Dig og da ville vi til
sammen i mit nye Fædreland med Taarer mindes.
Brøndsted og jeg overtalte min Broder Johannes til at tage
med os til Livorno, som ligger 4 Miil fra Pisa og vi kjørte sam232

men. Dette Stykke Vej var det besværligste paa hele Rejsen, idet
mit Bryst gjorde saa for færdeligt ondt, oh jeg ville ikke lade mig
mærke med noget for ikke at bekymre de andre.
Vi var i Livorno sammen en Dag og to Nætter. Vi kunne ikke
faa et Værelse med en stor og bred Seng, men maatte nøjes med en
smal Seng, og vi maatte alle tre ligge der i tæt Omfavnelse for ikke
ved en Bevægelse at falde ud. Vi lagde os først Kl. 3 om Natten
og talte ogsaa sammen i Sengen. Johannes sov kun een Time i de
to Nætter, og jeg sov slet intet.
Italienerne har ikke hidtil gjort noget behageligt Indtryk paa
mig. Jeg har paa denne Rejse næsten ikke set andet end Neder
drægtighed hos dem og en bestandig Tragten efter at berøve den
Fremmede ... om det skulle være ... den sidste Skærv uden at vise
det allermindste Tegn paa Taknemmelighed om de fik nok saa me
get. Der er ingen Menneskekærlighed hos dem, ingen Venskab,
ingen Oprigtighed og altsaa kan der heller ikke være nogen ægte,
reen Kjærlighed. Disse Dyder man søger i Norden. I Syden er de
næsten forsvundne. Deres Climaes Mildhed og deres Religion for
dærve disse Mennesker og hindrer dem i alvorlig Bestræbelse for
at opnaa en højere, borgerlig Cultur. Det er Aarsagen til deres Fat
tigdom og Tiggeri.
Denne Gang kunde vi ikke rejse over Venedig for at besøge
min gamle Bedstefar og øvrige Familie*), jeg sendte ham et Brev
fra Verona og fortalte om Umuligheden deraf, efter de Omstændig
heder, at Brøndsted ville være i Rom paa Kongens Fødselsdag.
Vi kom til Rom den 28. Januar Kl. 4, og det traf sig saa hel
digt, at vi fik fat på den unge Freund, der førte os et Sted hen,
hvor alle de danske, der er i Rom i denne Tid var forsamlede for
at spise sammen. Vi har 15 danske ved Bordet, hvoriblandt 5 Da
mer, nemlig Fru Bügel og hendes 4 Døtre og endda manglede den
Maler Lund, fra hvem jet ret skal hilse dig, der ikke var ganske
rask. Nu er han kommet sig. Til næste Sommer kommer han tilbage
til Danmark.
Ingemann er her, Provst Schmidt og Hjort, Estrup og Ma
ler Janssen.
*) Hans mor er fra Venedig. T. K.
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Den unge Skov er rejst forleden til Neapel. Thorvaldsen
saa friskere ud end sidst, da vi var i Rom, og han saa overmaade
lystig.
I Gaar var vi hos Bügels og vi legede alle tilsammen Julelege,
hvori Thorvaldsen var den lystigste, han er dog et herligt Menne
ske. I forrige Sommer har han faaet færdig en overordentlig smuk
Mercur i Legemsstørrelse. Alle anser denne Statue for en af Thor
valdsens allerypperste, han sidder paa en Træstamme, han har just
dyppet Argos i Søen og trækker med den ene Haand Sværdet af
Skeden, idet han holder Papageno Fløjten for Munden. Nu er han
i Færd med en overordenlig smuk Gruppe af de tre Gratier og den
lille Amor, som sidder ved deres Fødder og synger og spiller for
dem.
Men nu tror jeg, at mit Brev er fyldt. Derfor maa jeg opsætte
Resten for en anden Gang. Thorvaldsen skal snart giftes med en
Englænderinde, som har været i mange Aar her i Rom.
Vi er daglig sammen med den elskværdige Stakkelberg, og
vi spiste sammen hos ham selv. Nu har vi faaet fire meget sirlige og
net meublerte Værelser, hvori vi er flyttede i Dag.
Din Broder Conrad Lunzi.
Rom den 15. Maj 1819Bedste Marie.
Jeg længes meget efter at skrive til Dig igen. Det er over en
Maaned siden, at jeg sidst skrev til Dig. Ifjor var disse Dage meget
sørgelige for os, de have staaet ret levende for mig, jeg har tænkt
saa meget over den kjære Rikkes Død. Naar jeg undtager de Dage,
da den nye Smerte over saa stort et Tab for os alle, maledes alt med
sorteste Farver for mine Øjne, har jeg aldrig været saa nedstemt,
saa underlig tilmode, som jeg er det paa denne Tid i Rom. Jeg maa
og savne saa forskrækkelig meget, det forekommer mig saa stille,
saa ensomt her, de faa, jeg kjender forekommer mig saa fremmede,
og det ere de jo og.
Min kjære Brøndsted er den eneste, jeg har. Jeg holder saa
usigelig meget af ham, og det gjør mig saa overordentlig ondt, at
jeg har mærket en vis Ligegyldighed mod mig hos ham, jeg veed,
at han mener det meget godt med mig, og dog gaar det mig saa
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dybt til Hjertet, naar han spøger med det, som gjør et smerteligt
Indtryk hos mig.
Brøndsted skynder paa Tilbagerejsen til Zanthe, han vil, at
den skal ske i Efteraaret, da kommer jeg endnu meget længere bort
fra dig og mine Venner i Danmark. Det vil blive meget ensomt.
Men jeg vil bortfjerne enhver sørgelig Taare for nogle Øjeblikke.
Jeg har nu begyndt igen at lære at tegne. Jeg har allerede teg
net tre Hoveder og er nu beskæftiget med at tegne Goethes Por
træt. Min lærer hedder Snorr, han er Tysker og tegner meget
smukt. J. L. Lund er Skyld i, at jeg traf ham. Hos de berømte Riepenhausen Brødre vil jeg ikke gaa, da jeg har hørt, at de ingen
Interesse har for, om deres Lærling gjør Fremskridt eller ej. Jeg
har ogsaa faaet en god Lærer i det italienske Sprog. Men jeg taler
sjældent Italiensk med nogen, skønt jeg bor midt i Rom, det er
mest Dansk eller Tysk, jeg taler.
Det er morsomt at se, at her voxe vilde, mange af de Blom
ster, som hos os drives frem med Omhu i Haver. Der er for nogle
Aar siden anlagt en Promenade paa Monte Pincio, hvor vi boe, hvor
fra man har den prægtigste Udsigt over hele Rom. Det er umuligt
at tænke sig noget mere imposantere Syn end det uhyre Rom ud
strakt foran os, at se St. Peter hæve sig flot over alt det øvrige.
Især er det smukt ved Solens Nedgang. Solen gaar nemlig ned lige
bag Kuplen, saa den ganske overstraales. Promenaden som har en
anseelig Bredde, den strækker sig lige fra Porta del Popolo og tæt
udenfor denne er der en dejlig Villa, nemlig Villa Borghese, som
har en nydelig Have, denne er ikke i Stil med gammel fransk Smag,
som de fleste Haver om og i Rom, men en smuk Blanding af en
gelsk og fransk Smag, og det er det smukkeste.
Unægtelig er en Allé et prægtigt Syn. Denne Have har om
trent en dansk Miil i Omkreds, og næsten hele denne Udstrækning
er benyttet til Lystpartier, kun en liden Del er anvendt til Blom
ster og Frugter. Der er mange Partier i denne Have, som ligner
Frederiksberg Have. Villaen selv er plyndret. Prinds Borghese har
solgt til Kongen af Frankrig alle de prægtige Marmoere, hvormed
hans smukke Villa var prydet baade ud- og indvendigen. Det er
et Sted, hvor jeg helst spadserer.
Lund har nylig componeret Tegninger til Malerier til Christians235

borg Slot. De er meget smukke, og han har studeret meget den
gamle, italienske Fresko i Florens og i Pisa og begynder snart sin
Hjemrejse til Danmark. Thorvaldsen rejser bort paa omtrent samme
Tid. Man havde talt om, at Thorvaldsen skulle have været forlovet
med en engelsk Dame, en Miss Mackenzie, men det er ikke sandt,
der var en Tid, da han vel kunne lide hende, nu er hun rejst bort
til Skotland.
Og for kort Tid siden, er den Englænderinde rejst bort, som
satte hele Rom i Bevægelse, alle nævnte Miss Brommel, som den
allersmukkeste Dame i Rom, hun er og en smuk Pige, skjønt ikke
saa meget overordentlig. Vore Prindser gjorde stærk Kur til hende.
Og lev nu vel, kjære Søster, vær rask, vær munter, vi samles
jo alle engang igen for aldrig mere at skilles ad.
Evig din trofaste Broder
Conrad Lunzi.

I et brev fra Neapel 1820 skriver Lunzi: „Jomfru Dalgas, til
kommende Frue Stampe, som bringer Dig Brevet, vil Du lære
nøjere at kjende, da hun kommer til at bo på Nysøe. Det er en god
Pige, hun har en meget god Forstand. Det eneste, som jeg ikke kan
lide ved hende, er, at hun vil spille lidt for meget med der! ...“
At Marie Aagaard har haft nok at tænke på med alle de børn,
er forståeligt. Ligeledes, at det har været besværligt med tøj til dem
alle, når man boede på landet. Men i brev fra fru Oehlenschläger
ser man, at de to veninder hjælper hinanden med indkøb o. lign.
Fra Christiane Oehlenschlæger til Fru Aagaard.
Kiæreste Fru Aagaard!
Jeg skriver Dem her et ægte Kiøbmandsbrev, som ikke inde
holder et Ord om andet end vore Affairer, tilgiv dette, det næste
skal blive fra Veninden til Veninden og ikke som dette fra den Mo
deren til Moderen angaaende de kiære Sønners Garderobe, dog vil
vist ingen af os have den honette Ambition at nægte, at selv saadanne Underhandlinger medfører os en Slags Morskab, ikke sandt,
min bedste Fru Aagaard? Warburgs, det vil da sige hans værdige
Compagnon Herr Hansen har opført sig til min største Statisfaction,
jeg vil haabe ligeledes til Deres, hvilket er en hoben vigtigere. Da
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jeg igaar kom derhen, var Strømperne fix og færdige, og saa nøyagtige i Maal og alt, at jeg ikke kunde andet end i høyeste Grad
at beundre Mandens Orden. Jeg havde beholdt den ene af hvert
af de tre Par og har de andre tre, og hvert 6 Par laae indviklet i
hans Prøve Strømpe og var ganske som Deres Forskrift, som da rig
tig nok var let at følge, men De veed nok selv, at det ikke er altid
Tilfældet at man faaer Sligt, som man forlanger det, den mellemste
Sort er ganske nøyagtig imellem 2den og 3die efter Prøverne, og
dette var jeg netop lidt bange for. De to Par hvide er det eneste jeg
troer, De kunde være misfornøyet med, thi jeg har egenraadig
vovet at tage dem af finere Garn, dels fordi de grove saa ilde ud ko
stede ligeledes 8 Mark og var efter sigende ikke stærkere, og som
De vist har erfaret holder ikke saalænge rene som finere, dog vilde
jeg bleevet mit Fortsæt tro, men de han havde ladet væve til mig, var
ikke bievne saa gode som de burde være, og han havde derfor ladet
sætte to Par andre i Væven, men som jeg ikke faaer før i Morgen
og altsaa først kan sende idag 8te Dage, og kan De da vælge, hvilken
De synes bedst om og sende mig de andre tilbage.
Dette angaaende Strømperne. Nu til Habitten. Tilgiv, at jeg
sender Dem et Par graa Buxer af Johannes’s som han tilforladelig
har gaaet med et halvt Aar næsten uafladelig, men da de efter mit
Skiønnende sidder bedre end de nyere, saa har jeg ikke taget i Be
tænkning at sende Dem de sletteste og ældste, thi jeg veed, at De
kun seer paa Fakconnen og at det ikke geraader min Dreng til Skam,
at disse Buxer er gamle og var det, før han fik dem. Trøje og Vest
følger ligeledes. Vesten kunde være lidt længere, men han har ingen
større og har havt alle sine Veste over et Aar og Dag. Skiorten er
af det omtalte Lerred, men har desværre alt faaet nogle Frugtplet
ter paa Strimlerne, hvilke De maae undskylde. Af Lerredet sender
jeg indlagt en Prøve, det falder lidt penere end det medfølgende
Sk iorte er af, men De erindrer nok, at jeg maatte tage af flere Styk
ker. Prisen er 3 Mark 4 Skilling og det er lidt over 41/2 Qvarteer
bredt. Nu, min gode Fru Aagaard, vil jeg ønske, at De maae blive
saa vel tilfreds med mig som Commissionair, at De ret snart vil
giøre mig den Fornøyelse at besørge noget for Dem igien! Paa
den bedste Villie og Lyst dertil, skal det aldrig mangle mig.
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Mange, mange Hilsener til hele Deres elskværdige Familie fra
min Broder, Oehlenschlæger, den lille, for aid Deres Godhed mod
ham hiertelig taknemmelige William og især fra mig selv. Jeg
tænker daglig paa Dem og ønsker, at jeg kunde komme til Dem
i en Hast og tilbringe en halv Dags Tid ... hos Dem, men Afstan
den er alt for lang. Gudskelov for Dampskibet! Jeg haaber dog, at
det igien skal hielpe til at hiemsøge de kiære Venner paa liselingen.
Lev vel, bedste Frue Aagaard !
Den 26. August 1823.
Deres hengivne Veninde
Christiane Oehlenschlæger.
Fra Christiane Oehlenschlæger til Herr Assessor Aaagard.
Torsdag den 18. Dec. 1823.
Und os den Glæde, gode Herr Assessor at komme til os Løver
dag Middag og at spiise Deres Suppe med Oehl. min Broder og mig
og Børnene.
Af en Billet fra Fru W ulf igaar erfarede jeg først, at De er i
Byen. Oehlenschlæger er udbuden igaar, idag, ellers vilde jeg have
forsøgt mit Held en Dag før. Er De forhindret, kiære Herr Assessor,
saa beviis mig den Godhed at nævne hvilken Dag vi tør vente den
Fornøyelse at see Dem hos os. Oehlenschlæger længes, som De vil indsee, efter hierteligt at
takke Dem for den os uforglemmelige Godhed, De har viist os.
En næsten tre Uger vedholdende Forkiølelse har giort mig
uskikket til at skrive et ordentligt Brev til Deres fortreffelige Kone,
netop idag havde jeg besluttet at skrive, dette meldes blot for at
De ikke skal ansee mig for et utaknemmeligt Menneske, som kunde
glemme den rare Marie Aagaard, og at De saa skulde straffe mig
med ikke at komme.
Tilgiv det jaskede Fruentimmerbrev, kiære Hr. Assessor!
Deres meget forbundne
Christiane Oehlenschlæger.
Brev fra Christiane Oehlenschlæger til Marie Aagaard.
Min kiære, gode Fru Aagaard!
Hvorledes skal ieg finde Ord for at takke Dem for Deres kiærlige Sidelag for mig... Jeg forsikkrer Dem, at jeg tænker daglig
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paa Dem med den inderligste Taknemmelighed og Hengivenhed,
og at det giør mig meget ondt, at det ikke lader, at ieg iaar kan
bestride begge Reiserne, baade til Dem og til Tølløse. Først igaar
da Assessor Zeuthen (?) kom ind til Høiesterets Sessionen, beqvemmede ieg mig til at bestemme mig til at tage ud med ham
om nogle Dage. De maae da viide, at mine tre Børn har været der
siden i Torsdags. Forresten bliver det en deilig Reise for mig, da
ieg nu er langt bedre og de gode Mennesker, holder ligesom min
søde Fru Aagaard af mig og mine Børn. Carl er da indtil videre
bunden til Byen, siden hans Prinds er paa Bornholm og saa lige
efter han er kommen hiem, var det ikke passeligt at tage bort, uden
ham gik det nu ikke at reise med Dampskibet, som rigtig nok ellers
er en beqvem Maade at komme afsted paa, thi Oehlenschlæger
faar ieg ikke saalangt, desuden har han hans Roman, som det glæ
der mig, at min gode Veninde længes efter, under Trykken og
disse Correcturer giver dagligt Arbeid. Dog har ieg glædet mig saa
hierteligt og saa længe til at komme til det deilige Iselingen til
mine trofaste Venner og min Broder ikke mindre, men vi er barn
agtige nok til at håbe lidt paa en Mulighed endnu ejter Ferierne,
men vor Forstand siger os dog, at den er finere end Spindelvæv.
Hvor gierne malede ieg Dem ikke en heel Side endnu, men jeg
hør afbryde, da ieg har en stor Mængde Hindbær, Solbær, Valdnødder etc. at sylte inden ieg reiser, og endeel af Børnenes og eget
Tøj som jeg dog i det mindste skal have i Hænder og reppaerere
med Baand, Knapper etc., altsaa maa ieg slutte med mange kiærlige
Hilsener til min rare giæstfrie Assessor, den gode venlige Christiane
og alle de søde Børn! selv, min bedste Fru Aagaard, modtage De
min hierteligste Tak og allervenligste Hilsen. Snart, ieg mener naar
ieg kommer hjem fra Tølløse hører De igien fra
Deres hengivne Veninde
Christiane Oehlenschlæger.
den 27. juli 1824.
Som man ser af Christiane Oehlenschlägers brev, var Aagaard
nu titulær assessor. Undertiden benævnes han som krigsassessor.
Da Brøndsted i 1832 kom tilbage til Danmark for at blive,
kom han naturligvis meget på Iselingen. Mellem dette hjem og
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hans eget på Nørregade i København var der en livlig trafik af
familiemedlemmer, venner og bekendte. Også hos Brøndsted kom
der selvfølgelig mange mennesker, der repræsenterede åndslivet.
Men stadig skrev han til svigerinden, oplyste hende om den politiske
situation, dersom den „kjære Holger skulle forglemme“ dette.
14. oktober 1838 skriver han et meget langt brev til hende.
Taler om sin søns forlovelse som han ikke bifalder, sin datter Rik
kes forestående bryllup med Michael Treschow, som han bifalder,
om sin tralvhed med forelæsninger og examina og han fortsætter:
„Professor Jensen, Portrætmaleren, er nylig kommen hjem og har
medbragt mange, særdeles behagelige Breve fra mine Venner i Lon
don. Thorvaldsen glæder os alle, jeg ser ham jævnligen, saa ofte
som denne Tids Piinagtighed (for mig) vil tillade. Det fornøjer
mig især, naar jeg er alene med ham og vi da ret kunne snakke
omkring, at bemærke, at han slet ikke er bleven gammel hverken
i Meninger eller i Phantasie, endog den sjældne Mand er i sit 70.
Aar og syvti Aar er Livets Maal. Det har meget fornøiet mig, at
han syntes saa godt om den lille Fru Hall og at han flere Gange og
endnu i Dag, har ytret, at han længes efter at gjøre Bekendtskab
med min Rikke, dog smigrer jeg ham ikke med noget Haab i denne
Henseende...“
Den lille fru Hall var Brøndsteds datter Marie. Og Thorvald
sen var samme år kommet til København efter at have sagt den store
verden farvel og selvsamme år flytter han til Nysøe, hvor baronesse
Stampe (giver ham) gav ham det hjem, han altid havde savnet.
1840 skriver Brøndsted til Marie:
„... I Anledning af de mørke Skyer paa den politiske Hori
zont, som Holger vist vil have bemærket af Aviserne, maa Du for
tælle ham fra mig, at man ymter, at den egentlige Aarsag til den
Spænding, som er opstaaet mellem England og Frankrig, er den,
som Lord Palmerston skal være kommet under Vejr med, at Frank
rigs nuværende Regering spiller under Dække med Mohamed Aly
af Ægypten og har med ham store og slet ikke fjerne Planer og
Machinationer for, som tilsigte intet mindre end Undergravning af
den britiske Magt i Indien.“
Brøndsted var rask og frisk, og da han døde i 1842, 62 år
gammel, var det efter et styrt med sin hest.
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Og her er atter et af fru Oehlenschlägers husmoder-breve.
Fra Christiane Oehlenschlæger til Fru Aagaard.
Den 9. April 1839.
Min bedste Fru Aagaard!
Det er meget længe siden, jeg tog Pen i Haand for at under
holde mig med Dem, og De vil bryde Deres Hoved ved Læsningen
af de første Linier for at udgrunde, hvad jeg nu egentlig har at sige
Dem. Tak for Deres venlige Besøg kunde det gierne være, det glæ
dede mig saameget, at jeg vel kunne faaet Lyst til at beskrive Dem,
blot for den Sag Skyld, men det vilde være usandt ifald Grunden
blev angivet saaledes. Jeg skriver til Dem, kiære Veinde, for at an
befale Dem en ung udmærket flink, ordentlig og fortreffelige Pige,
som har været i 5 Aar hos Fru Pauli til næsten uhørt Tilfredshed,
thi da hun ikke ønskede at følge hende paa Rejsen bad Fru P. hende
bønligt at tage til sig igien, naar hun kom hjem, ja hun henvendte
sig til mig og flere, som hun troede havde nogen Indflydelse hos
hende for at tigge os til at tigge hende om at komme tilbage til
hende. Hendes Mening om denne hendes Sye- og Kammerpige var i
Korthed: at hun overgik alt, hvad hun havde kiendt forud i Orden,
Flid, Hurtighed, Nøiagtighed, Paalidelighed og Forstand til at
fatte alt, hvad der fordredes. Denne her Beskrevne Hanne Petersen
har jeg kiendt fra hendes Barndom, og alt, hvad Fru Paulli mener
om hende, er ogsaa min Mening. Jeg elsker hende som en kiær
Veninde og har prøvet hende endnu forrige Sommer i mit Huus
og maa tilstaae, at hun er næsten vidunderlig til Syning og Alt. At
hun kan Skræddersyning falder af sig selv. Nu undres De vel over,
at hun ikke tager tilbage til Fru Paulli, men Aarsagen er den, at
hun er forlovet med et meget vakkert ungt Menneske, en Semina
rist, som er Hielpelærer i Deres Nærhed, men som vist snaret faaer
et Skolelærerembede, da han er saa særdeles anbefalet paa høie
Steder. I Efteraaret skaffede jeg hende, efter det inderligste Ønske
at komme i et Huus, hvor hun kunde faae Lov til at see til og være
behjelpelig ved Landhusholdning for at lære, hvad hun behøvede,
til Falckensteen, hvor man holder hender for en reen Perle, men
hvor hun dog uagtet hendes Stadighed ikke har Lyst at blive. Dels
er Fru Manthey uden Tvivl for svag til at tage sig af Huset, men
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vil dog ikke overlade det til andres Bestyrelse, deraf kommer Uor
den som et ordentlig Menneske skyer, og dernæst er Huset ikke
til, at hun kan lære, hvad hun behøver. Jeg vilde saa usigelig gerne
skaffe hende et honet Huus at være i til denne Hensigt, hvor hun
ved sit Arbejde kunde fortiene nogen Løn og faae Lov at være med
i Husholdningen af og til. Saaledes som nu til Dem skrev jeg til
Fru Manthey, og da hun ikke kunde opsnuse nogen Præste, Degne,
Forpagter eller Forvalter Familie, blev hun begejstret for lille
Hanne, saa hun tilbød hende sit eget Huus. At komme sin For
lovede lidt nærmere var ogsaa en Grund til at forlade Falckensteen,
men dog neppe Hovedgrunden. Havde ieg en Gaard paa Landet,
fik ingen min fortreffelige Hanne uden jeg selv, men jeg maae
være ædel og overlade hende til den, som kan skaffe hende den
Stilling, hun saa meget atttraaede. Fru Manthey har skrevet til Kallehauge et Sted, hvor hun troede hun mulig kunde komme, men forgiæves. Min Tanke faldt paa Dem. De har i saa mange Aar boet
paa Isselingen, jeg tænkte, De kunde vide nogen, som behøvede
et saadant Menneske, og da De er saa agtet og elsket i Deres Egn,
saa troer jeg Deres Recomandation er tilstrækkelig, at De lider paa
mig, troer jeg ogsaa.
Hun arbeider i Sandhed for 2 og er i alle Henseender fortref
felig, hun fortiente en stor Løn, men nøjes med mindre, havde hun
noget selv tiente hun gierne uden, for at kunne komme til at lære,
hvad hun ønskede, Pengene er jo knappe paa Landet, og uden Løn
vilde det vel kunde opnaaes, men hun har i mange Aar givet en
gammel Pige (som intet havde at leve af) det halve af sin Løn,
jeg troer næsten det var 2/ 3, deraf kommer, at hun er fattig. Denne
havde været god mod hende i hendes Barndom, og tient med hen
des Moder hos den gamle Procanslerinde Pontoppidan, og nu kunde
hun ikke andet, syntes hun, end giengælde det. Min bedste Fru
Aagaard. Fortryd ikke paa, at jeg plager Dem og at jeg i ubeskrive
lig Hast med rædsom Pen og tyndt Blæk, uden Briller altsaa i
Blinde skriver Dem disse Linier. Med sidste Post kom jeg ikke der
til, og Tiden til 1. Mai er knap, dog har hun det Tilbud at blive
paa Falckensteen saa længe hun vil uden nogen Skiftetid. De be
holdt hende usigelig gierne. Men som sagt, hun attraaer det omtalte.
Kan De hielpe mig til et godt Huus for hende, lover jeg Dem, at
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hun vil blive elsket og vil være overordentlig nyttig. Tusind Tak for
Deres Venlighed sidst. Mange Hilsener til Mand og Børn! Modtag
selv min bedste Hilsen!
Deres hengivne
Christiane Oehl.
Det var ikke alene Holger og Maries personlige venner, der
fyldte stuerne på Iselingen, også børnenes.
Det ældste barn, sønnen Georg, studerede i hovedstaden, og
i ferierne tog han studiekammerater - og venner med hjem, hvilket
især glædede hans far, som derved fik en vis fornyelse i sin opfat
telse af tingene, for han elskede at diskutere. Af Georgs venner og
jævnaldrende skal nævnes C. C. Hall, D. G. Monrad, greve F. M.
Knuth og Poul Frederik Barfoed.
Alle politikere og senere ministre. Også Georg var politiker
og en meget fædrelandssindet mand, der var stærkt påvirket af den
nationale rejsning, der udgik fra Slesvig. Han var medlem af den
grundlovgivende forsamling. Han opfordrede sin far til at over
drage bønderne under Iselingen det meste af fæstegodset til en lav
pris, og det må siges at være smigrende for både far og søn, at det
blev en realitet.
Når man læser gamle Aagaards brev til Martin Hammerich,
forstår man, hvor svært det har været for Georg at overtale sin far.
Men også teologer, skolefolk og godsejersønner kom på beøsg.
Der var jo 7 kvikke piger i hjemmet.
Martin Hammerich, den senere bestyrer af Borgerdydskolen,
giftede sig med Anna Mathea og overtog senere Iselingen, Peter
Dorph, senere præst i Øster Egesborg, giftede sig med Rikke, gods
ejer Caspar Barholin med Holga, Andreas Ingerslev med Michaela
og Eugen Ibsen med Charlotte. Også Brøndsteds døtre blev gift
fra Iselingen. Dennes Rikke blev Michael Treschows kone og Marie
som før nævnt Halls. Om hende siges der, at hun var endnu mere
særpræget end manden, og at hendes ret djærve fremtoning ikke al
tid faldt sammen med hans officielle pligter.
Georg Brøndsted blev ejer af herregården Gyldenholm. Georg
Aagaard havde flere døtre, men ingen sønner, med sine kone Char
lotte og blev således svigerfar til to af Frederik Langes sønner Carl
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og Julius. Han boede på Christianshavn, og her døde han pludse
lig efter få dages sygdom 1857, 46 år gammel.
Det var naturligvis en stor sorg for hele familien, men især
var moderen slået helt ud af dette dødsfald, og nu var begge hen
des sønner borte.
Charlotte Ibsen fortæller en del om de venskaber, forældrene

F Martin Hammer ich
Efter litografi.

sluttede med folk på egnen. Det var rart også at have venner i nær
heden, skønånderne og politikerne boede jo oftest i København.
Og hun nævner først og fremmest Suhr og hans kone. Han
var først rektor ved den lærde skole i Vordingborg, blev senere
professor. Hans kone var søster til den kendte skolemand, rektor
Bloch i Roskilde. Bloch havde fire kønne døtre, og med dem
sværmede Chr. Winther og Poul Martin Møller. Sidstnævnte for
lovede sig med den 17-årige Margrethe, men hun gjorde det forbi,
og det blev ham en skuffelse for livet. Winther derimod blev sjæl
dent så dybtgående i sine forelskelser.
Suhrs var to elskelige mennesker, skriver Charlotte Ibsen. De
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havde ingen børn, men tog sig kærligt af andres og af gamle og
svage.
Således passede de i 51 år Suhrs sindssyge bror „den gale
Kaptajn“. Også hans fire børn fik deres hjem hos onklen. Og det
må være et af disse børn Lunzi besøger i Nyborg efter 3^2 times
overfart på Storebælt og på vej til Glorup i 1818, hvor han be
søger „den kjære Adam og Henrik“ og håber på, at også Brønd
sted kommer til Glorup.
Da Suhrs forlod Vordingborg, blev rektorembedet overtaget af
Frederik Lange, også senere professor; han og hans kone, som var
søster til digteren Paludan-Møller, arvede også venskabet med
Aagaards.
Holger Aagaard og fru Lange holdt begge af diskussioner og
morede sig over, at Aagaard blev så ivrig og hidsig i debatten. De
skændtes engang vældigt om filisoffen Rosseau. Aagaard kunne
ikke lide hans oprør imod det gamle samfund og kaldte ham en
„aandrig Slyngel“.
Langes havde tre sønner: Carl, senere professor og far til for
fatteren Sven Lange, Julius, den kendte kunsthistoriker og Fritz,
som blev overlæge i Middelfart.
Og der var pastor Spang i Udby, en myndig mand med en god
sangstemme og seks børn. Iselinge-børnene tilbragte megen tid i
Udby præstegård. Den lå kun en mil fra Iselingen, og det var her,
at Grundtvigs far havde været præst og han selv kapellan. Det var
skik og brug, at præstefamilierne i Udby kom sammen med familien
på Iselingen, det gjorde præsterne i Mern derimod ikke.
Marie Aagaard skriver i maj 1842 til sin datter Anna Mathea,
som nu er gift med Hammerich: „... Vi har alle været i Mährn i
Formiddag og hørt Rørdam. Han er vist et meget elskværdigt Men
neske, men hans Prædiken tilfredsstillede os paa ingen Maade,
boede jeg ganske nær, troede jeg, jeg kunne finde Glæde ved at
høre ham ofte, man føler, han er gennemtrængt af ethvert Ord,
han siger, dette gjør et saare behageligt Indtryk, men man faaer
ikke nok for at kjøre den lange Vej.“
Men opfattelsen af Peter Rørdam må have ændret sig, for Char
lotte Ibsen skriver om Rørdam: „Gud glæde hans Sjæl for alt, hvad
han har været for os, for Fader og Moder i Sorg og Glæde.“
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Rørdam, som senere blev en kendt præst i Lyngby og også gjorde
sig fordelagtigt bemærket som feltpræst, beskrives overalt som
sjælesørger i bedste forstand, og Charlotte Ibsen nævner, at et af
hans udtryk lød:
„Gamle Heste skal fødes med den rene og skjære Kjærne og
Syge og Svage skal ogsaa fødes med Guds Ords rene og skjære
Kjærne“. Men i Troen og Fadervor er der ingen Avner.“
Så meget kom Aagaards til at holde af Rørdam, at man beslut
tede, at han skulle konfirmere de to mindste, Charlotte og Michaela,
men inden den tid var deres søster Marie blevet gift med Peter
Dorph, der som før sagt fik embede i Øster Egesborg, i nærheden,
og så blev det naturligvis ham, der konfirmerede svigerinderne.
Omtrent samtidig med venskabet med Rørdam, opstod der og
så venskab med en ny læge i Vordingborg, Ole Strøm. En morsom
mand med et genialt lune, god til at opmuntre. Og i de kommende
år fik man på Iselingen brug for de to, både som sjælesørger, op
muntrer og læge.
Strøm hyggede sig gevaldigt hos Aagaards og han kom ofte,
selvom han ikke var kaldet som læge. Han kiggede indenfor, når
han kom forbi, og han mødte altid op i tordenvejr, for da vidste
han, at alle var oppe. Så kom vinflaskerne frem og Strøm sang „I
Syd skinned Sol, dengang Støtten blev sat, men Torden i Nord
brølte dundrende Skvat“ (??).
Ole Strøms lægevenner Carl Emil Fenger, K. J. H. Kayser og
Claus Hornemann (som oprettede lægeforeningens boliger) kom
ofte på besøg hos ham, og de fortsatte ofte til Iselingen.
Mens Marie Aaagaard var meget skrivende, er det sjældent,
at man ser noget fra assessorens hånd, men i april 1842 skriver han
til sin datter Anna Mathea Hammerich, men man har på fornem
melsen, at det mest er for at kunne vedføje et par ord til sviger
sønnen:
„Kjæreste Annathea! At Du finder Dig ret inderlig tilfreds
ved at være nu alene med Hammerich, er hvad jeg med Glæde
havde ventet. Det er, som det bør være, at Konen føler sin bedste
Lykke i sit Hjem om det end er helt forskelligt fra hendes Barn
doms ogsaa lykkelige Hjem.
Skal Quinden forandre noget sine Tilbøjeligheder, sin Maade
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at betragte Livet, er det godt, at Manden er den efter, hvem hun
fatter det forandrede Syn.“ Og så tilføjer han til Hammerich:
Naar noget foregaar, som du kan vide ret interesserer mig,
da er du nok saa god at spendere 3-4 Linier på mig, de som ellers
skrive til mig, ere Dødbidere og jeg regner nu ikke Quindfolk, de
ere søde, men fra dem modtager jeg helst Følelser og Optrin af
Hverdagslivet.“
Fjorten dage senere skriver han igen til Hammerich: „Har du
læst Tuteins Afhandling i Schouws Ugeskrift? Jeg gaar nødigt til
det, fordi jeg godt kan lide Tutein, og jeg troer temmelig vist, at
jeg ei vil lide hans Afhandling. De Mennesker er dog gale med
deres aristokratiske Element i Constitutionen. Gud skal vide, at man
ei skal stræbe derefter, naar det kan undgaaes og mene at ville skabe
noget af vor Adel, det er dog altfor galt. Det første, der ved en
friere Forfatning skulle gjøres, var dog at erklære den for, hvad
den er: Et Intet!“
Juli 1842: „Kjære Hammerich! Glem ei at meddele, hvad du
hører om den slesvigske Sag. Jeg er i høieste Grad forbittret paa
de Kniplingskræmmere, mindre paa Opførselen mod Lorenzen end
for deres øvrige Færden. Din Aagrd.“
Man husker, at sønnen Georg netop var optaget af den sles
vigske sag, og at han efter 1848 fik faderen overtalt til at give
bønderne næsten alt fæstegodset som selvejendom.
Alle vennerne sørgede, da Georg pludselig døde, for ikke alene
var han en klog mand, han var også et venligt menneske med et
lyst sind. Da Hall fik dødsbudskabet, udbrød han hulkende: „Med
ham har jeg mistet min bedste Ven.“
Carl Ploug, som var Georg Aagaards ven og jævnaldrende,
skrev følgende mindedigt, som kom i hans „Samlede Digte“ 1862:
Hans Adel var ægte, hans Skjoldring blank.
Hans Hu som hans Tanke freidig og blank,
Og ærlig ... det var han til Grunden.
Enhver som saae ham i Øjet ind,
Fandt Barnets Glæde og rene Sind,
Med Mandens Alvor forbunden.
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Og da Marie Aagaard døde af sorg 11/2 år efter i sit 69. år,
skrev Chr. K. F. Molbech smukt om hende. Han var kommet på
Iselingen siden sin tidligste ungdom og betragtede hende som en
mor. Digtet kom i „Dæmring“ 1863.
Saa randt hendes Liv paa Jorden, som Kilden rinder i Løn,
Umærkelig og stille, dog gjør den Dalen grøn.
Og alle de Træer og Urter, som stande ved dens Bred,
Dem give den Liv og Friskhed, saa de blomstre derved.
Alt fra den tidlige Morgen til Alderdommens Kvæld,
Var hendes Liv et eneste Kjærlighedsvæld.
Det randt i de mørke Timer og i den lyse Stund,
Det kom fra hendes Væsens allerinderste Grund.
Nu blev der stille på Iselingen, et betydningsfuldt afsnit var
afsluttet ved Georgs og Maries død, og Holger Aagaard sad alene
tilbage i 8 år, alene, men ikke forladt. Han var stadig væk midt
punkt for gamle venner, børn og børnebørn, som trofast besøgte
ham. Og da Charlotte Ibsen var den, der blev senest gift, passede
hun sin far og styrede huset efter det gamle mønster. Aagaard var
åndsfrisk og interesserede sig for livet omkring sig, lige til han
døde i 1866 i sit 82. år.
Som et curiosum kan fortælles, at maleren Constantin Hansen
i sin „Dagbog“ (3. bind) 8/12 1865 skriver: „Fra Iselingen fik
jeg sendt en Fjerding Smør i Anledning af Tegninger til at brodere
efter. Da en Fjerding Smør koster 36 Rd., var det meget velkommen,
uagtet det ikke kan regnes for at være noget stort Honorar for
Tegningerne.“
Det er jo efter Marie Aagaards tid, så det må være en af
døtrene, der har benyttet tegningerne og afsendt „Honoraret“. Det
drejer sig om en sofapude, som stadig eksisterer, idet den står i en
sofa i „Hammerichs Hus“ (museum) i Ærøskøbing. Museet er opretet af billedhuggeren Gunnar Hammerich, som er Holger Aagaards
oldebarn.
Hovedgården blev nu overtaget til en i testamentet fastsat sum
af Anna Mathea og Martin Hammerich, og alle var enige om, at
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helingen efter Dablerups ombygning (facaden).

helingen efter Dablerups ombygning (havesiden).
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bedre arvetagere fandtes ikke. Ægteparret flyttede ind i 1868, efter
at en ny hovedbygning var opført efter tegning af arkitekt J. V.
Dahlerup og med bibeholdelse af fløjene. Derved gled den over i
italiensk villastil med loggia og udkigstårn. I de hvidkalkede mure
belv indsat cartoucher med kopier fra Stabia. Men som fløjene blev
bevaret, således beflittede ægteparret sig også på at bevare traditio
nerne i det gamle hus.
Hammerich var 55 år, leder af Borgerdydsskolen og professor.
Ved overtagelsen af herregården måtte han tage afsked med skolen,
hvor han havde været en god lærer og opdrager. Han blev ved med
ar stå i forbindelse med eleverne og fulgte dem interesseret liveet
igennem. Han var en stærk personlighed, i besiddelse af en natur
lig myndighed, men hans evner rakte langt ud over skolearbejdet.
Han var højt agtet i litteraturen, han beskæftigede sig med sanskrit
og indisk kultur og oversatte 1845 Kalidasas Sakuntala til dansk.
Han mestrede modersmålet og skrev afhandlinger om det danske
spæg.
Nu forlod han altså hovedstaden og slog sig ned på landet,
men han udtalte, at skulle bo på Iselingen var for ham som en for
smag på paradis.
Men derfor lå han ikke på den lade side. Han drev videnskabe
lige sysler, skrev f. eks. den lille bog „Thorvaldsen og hans Kunst“.
Han beskæftigede sig kun med skov og have, men det gjorde han
med kærlighed og forståelse, landbruget og alt andet vedrørende
gårdens drift overlod han til sin ældste søn Johannes, som var ud
lært landmand.
Politisk set var Hammerich vist national-liberal, og som sådan
figurerer han da også i Sven Langes roman „De første Kampe“,
som bl. a. Georg Brandes var utilfreds med, han var jo hovedper
sonen.
Iselingen vedblev med at være et gæstfrit hjem og et sted,
hvor åndslivet trivedes. Her mødtes kunstnere, videnskabsmænd og
politikere, ikke alene fra Danmark, men også fra andre nordiske
lande.
Carl Bloch, unge Bissen, Chr. Richardt, Godtfred og Vilhelm
Rode og fra Norge Bjørnstjerne Bjørnson, Welhaven og A. Munch.
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Stedet, hvor P. C. Skovgaard malede „En Bøgeskov i M a f .

Disse var Hammerichs private venner, men de „yngre“ venner fra
Aagaards tid fandt stadig vej til Iselingen.
Constantin Hansen havde malet og tegnet gamle Aagaards
flere gange, og billederne er i familiens eje.

Stue på Iselingen med P. C. Skov guards skovbillede.

Nu kom Hammerichs med et smukt indbo og en masse ma
lerier. Flere fra skovene omkring Iselingen med husets børn stående
i klynger. Et af dem er „Bøgeskov i Maj“, som hænger på Sta
tens Museum for Kunst.
Hammerich havde også malerier af Marstrand, Rørbye, Dalsgaard, Exner, og han ejede Roeds berømte kopi af Rafaels sixtinske
Madonna, som hænger i Dresden. (Under sidste verdenskrig var ori
ginalen en tur i Rusland, men er kommet tilbage til Dresden). Roed
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kopierede det i 1852 på bestilling af Hammerich. Det kostede 10.000
Rigsdalere.
Roed skriver til en ven, at hele fem personer har ønsket at
købe billedet, mens det var i hans atelier og der iblandt en dame,
som ikke lagde skjul på, at hun kom i kongens ærinde.

Stue på helingen med Roeds kopi af Rafaels sixtinske Madonna.

På Iselingen blev billedet anbragt i stuen med de fine møb
ler, en sofa og et rundt bord og seks stole tegnet af M. G. Bindesbøll. Sofa og stole har påmalede bladmotiver tegnet af Constantin
Hansen og udført af G. Hilker, den samme som dekorerede Thor
valdsens Museum indvendig, og som også udførte dekorations
arbejde på mange af de større godser.
Måske kan det interessere at vide, hvor Roeds Madonna blev
af. Det var et mægtigt billede, og kunne ikke hænge hvor som helst.
En af Martin Hammerichs skoleelever brygger Carl Jacobsen
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Interiør fra helingen. På væggen ses Constantin Hansens dobbeltportræt af
Holger Halling Aagaard og hustru.

Stue på helingen med stol af Bindesbøll og Kingo-maleri.
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havde altid holdt meget af det billede, og han lovede Hammerich,
at han ville bygge et særligt rum til det på Glyptoteket, og derfor
var det efter Hammerichs død i flere år opmagasineret på Carls
berg. Men efter Carl Jacobsens død var der ikke interesse for bille
det, og det gik tilbage til familien, indtil det blev solgt til Bodil
Neergaard på Fuglsang. Og her hænger det stadig, selvom herre
gården nu er blevet omdannet til refugium.

Køretøj foran helingens facade 1900.

Martin Hammerich døde i 1881, og hans svigersøn Chr. Ri
chardt, g. m. Marie, skriver smukke mindeord om ham i samlingen
„Vaar og Høst“ 1884.
Nu overtager 3. generation Iselingen. Johannes, som hidtil har
drevet den for forældrene, bliver ejer. Han er i direktionen for
Vordingborg Sparekasse og bliver etatsråd.
Hans yngre bror, Holger, ingeniør og politiker, også senere
etatsråd, fik i København en betydelig indflydelse ved sin tekniske
indsigt bl. a. ved anlæggelsen af Frihavnen og ved ordningen af
byens banegårdsforhold. En søn af ham er billedhuggeren Gunnar
Hammerich, Ærøskøbing.
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Johannes Hammerich solgte Iselingen i 1912, og derved gled
den gamle gård helt ud af slægten.
Grosserer Moresco købte den, men solgte den igen i 1918
til sin svigersøn Tito Wessel, som i 1920 forsynede udkigstårnet
med et spir.
1923 er gården overtaget af ejendomshandler, godsejer P. Lind.

Iselingen ejter 1920.

Efter Linds død overtog hans datter, Elly Bille-Hansen, Iselingen
og gav den 1957 videre til sin datter og svigersøn, greveparret Tove
og Chr. Ahlefeldt-Laurvig.
Som erstatning for salg af 24 tdl. til byggegrunde og veje i
perioden 1940-63 er der købt Skovgaard med 45 tdl. (1959) og
Vallebogaard med 110 tdl. (1962). Det samlede areal udgør nu
674 tdl.
Til slut skal det oplyses, at de smukke Bindesbøll-Constantin
Hansen-Hilker-møbler står hos Gunnar Hammerich i hans private
hjem i Ærøskøbing. De har skiftet betræk et par gange i tidens løb,
men betrækket har så vidt muligt samme farve som det oprindelige.
Hos billedhuggeren hænger også to tegninger af Constantin
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Hansen, forestillende Holger og Marie Aagaard, et henrivende
miniaturmaleri af Marie som barn og lavet af den kendte miniature
maler Chr. Hornemann. Desuden to små portrætter af Marie og
Frederikke som børn. Hvem kunstneren er, vides ikke.
Tove Kjærboe.

KILDESTOF:
Danske slotte og herregårde, Hassings Forlag 1964.
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek 1965.
Oluf Hall „Minder fra Iselingen“ artikel i „Forfatterbogen“ 1898.
Charlotte Ibsen „Spredte Erindringer fra mit Barndomshjem“ trykt som ma
nuskript til slægten 1903.
Familiebreve aldrig tidligere offentliggjorte. Tilhører og er udlånt af billed
huggeren Gunnar Hammerich, Holger Aagaards oldebarn.
Mundtlige samtaler med samme.

BILLEDSTOF, NOTER OG HENVISNINGER
ved redaktionen.
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Da Vordingborg ryttergods skulle sælges i begyndelsen af Chr. V II’s
regering, blev godset opdelt i 2 hovedgårde. Hovedgård nr. 1 fik beteg
nelsen „Vordingborg Slot“, og nr. 2 betegnelsen Vordingborg Slots La
degård. På auktionen i 1774 købte Reinhardt Iselin „Vordingborg Slot“ ,
Vordingborg Slots ladegård, Avnø og Snertinge, tilsammen ca. 1590 tdr.
htk. for 174.436 rdl. Til „Vordingborg Slot“ var henlagt hovedgårds
taktst 197 bøndergods 570 tdr. htk. samt Ørslev konge- og kirketiende.
Hovedgården „Vordingborg Slot“ fik navnet Iselingen og Vordingborg
Slots ladegård fik navnet Rosenfeldt. Begge gårde blev i 1803 solgt for
600.000 rdl. til brygger Jens Lind, der samme år solgte Rosenfeldt for
sig og Iselingen med Avnø og Snertinge til et konsortium bestående bl.
a. af urtekræmmer, major Just Michael Aagaard og grosserer Hans Ma
thias Wassard. I 1810 blev Aagaard eneejer af Iselingen, hvorfra Ma
rienlyst var blevet udskilt som selvstændig ejendom i 1809. Denne gård
blev overrtaget af Wassard som eneejer i 1810.
Pala for prins Jørgen. Det af prins Jørgen i 1671-75 opførte slot blev
solgt til nedrivning i 1750.
Reinhardt Iselin, 1714-81.
Handelsmand, 1776 optaget i friherrestanden.

222 Marie Margrethe Iselin, baronesse, 1763-1814
Skilt 1793 fra Christian Frederik rigsgreve Rantzau.
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Anna Cathrine Elisabeth Iselin, baronesse, gift med amtmand, kammer
herre Gerard Pierre Antoine Bose de la Calmette (1754-1803) til Ma
rienborg og Liselund.
223 Just Michael Aagaard (1758-1819)
Urtekræmmer, urmager.
Hans Mathias Wassard ( 1756-1835)
grosserer.
Holger Halling Aagaard (1785-1866)
Gift i 1810 med Marie Koës (1790-1858) datter af finansmanden,
ejer af Antvortskov og Falkensten Georg Ditlev Frederik Koës (1731—
1804) og Anna Mathea Falch (1757-92).
Frederikke Koës, ( - 1818) gift med Peter Oluf Brøndstd (1780-1842),
professor, arkæolog.
Adam Gottlob Ochlenschläger (1779-1850)
digter, professor.
Bertel Thorvaldsen (1768-1844)
billedhugger.
Henrik Stampe (1794-1876) Nysø til baroniet Stampenborg.
Gift 1820 med Christine Dalgas.
Johannes Carsten Hauch (1790-1872)
digter, professor.
Carl Parmo Ploug (1813-1894)
forfatter, journalist, politiker.
Carl Christian Constantin Hansen (1804-80)
historiemaler.
Jørgen Roed (1808-88)
maler, akademiprofessor.
Carl Heinrich Bloch (1834-90)
maler, akademiprofessor.
Peter Christian T hausen Skovgaard (1817-75)
landskabsmaler.
Herman Vilhelm Bissen (1798-1868)
billedhugger.
224 Carl Christian Hall (1812-88).
konseilspræsident, professor, jurist.
1837 gift med Augusta Marie Fredrikke Brøndsted (1816-91).
Ditlev Gothard Monrad (1811-87)
konseilspræsident, biskop.
Knud Lyhne Rahbek (1760-1830)
forfatter, gift 1798 med Kamma (Karen Margrethe) Heger (1775-1829).
Hans Christian Ørsted (1777-1851)
fysiker, professor.
Anders Sandöe Ørsted (1778-1860)
retslærd, premierminister.
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Frederik Christian Sihhern (1785-1872)
professor i filosofi.
Michael Trescbotv (1814- ) godsejer, gift 1840 med Frederikke Koës
Brøndsted (1818).
Laurids Engelstoft (1774-1851)
professor i historie, kgl. ordenshistoriegraf.
225 Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther
digter.
Poul Martin Møller (1794-1838)
digter, filosof, søn af biskop Rasmus Møller (1763-1842). 1831 biskop
over Lolland-Falsters stift.
Georg Heinrich Carl Koës (1782-1811)
filolog.
226 Jacob Peter Mynster (1775-1854)
biskop, kgl. konfessionarius.
Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)
præst, digter.
Nicolo Conrado Nathanael de Lunzi (1798-1885)
Venetiansk greve, optaget i dansk adelsstand 1818.
Københavns bombardement 1807.
228 Hans Christian Knudsen (1763-1816)
skuespiller, patriot.
Nicolaj Ed in ger Balle (1744-1816)
Sjællands biskop.
Heinrich Callisen (1740-1824)
kirurg.
229 Just Georg Valdemar Aagaard (1811-57)
gift med Charlotte Bartolin-Eichel (1814-87).
233 Herman Ernst Freund (1786-1840)
billedhugger.
Cathrina Maria Bügel, f. Adzer. Enke efter den velhavende grosserer
Caspar Peter B. (f. 1759, d. 1817). Han havde en stor gård ved Frederiksholms Kanal, købte i 1809 bl. a. Ringsted Kloster. Fru Bügel blev
senere H. C. Andersens velgører, men han faldt i unåde hos hende.
Hun døde 1847, og året efter udkom Andersens. roman „De to Baro
nesser“, hvori figuren „den gamle Baronesse“ skal være et portræt af
fru Bügel.
Johan Ludvig Gebhard Lund (1777-1867)
kunstmaler.
Peder Hjort (1793-1871)
forfatter. På anbefaling af Oehlenschläger blev han i efteråret 1817
rejseledsager for den unge baron Bertouch-Lehn, bl. a. til Italien. Ved
gode venners hjælp fik han rejsen udvidet til at vare et par år.
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Hector Frederik Jansen Fstrup (1794-1846)
historiker, direktør for Sorø Akademi.
234 Skov, muligvis Joachim Frederik Schouw (1789-1852)
naturforsker, politiker, professor i botanik. På studietur i Italien 1816-20.
Otto Magnus de Stackelberg, baron, tysk arkæolog. F. i Reval d. i St.
Petersborg. Kom sammen med Brøndsted siden 1810.
235 Julius Schnorr
Tilhørte kendt tysk malerslægt.
De to brødre Riepenhausen opnåede fælles berømmelse ved fælles ar
bejder. Tilhørte samme prærafaelistiske kreds som Schnorr.
236 Christiane Oehlenschläger f. Heger, gift med digteren Adam Gottlob
Oehlenschläger.
Christian Arenhald Warburg (1813-95)
fabrikant.
239 Christian Frederik Zeuthen (1794-1850)
baron, ejer af Tølløse.
240 C. A. Jensen (1792-1870)
portrætmaler.
243 Frederik Marcus Knuth (1813-56)
lensgreve, politiker.
Poul Frederik Barjod (1811-96)
politiker og historiker.
Martin Johannes Hammerich (1811-81)
skolemand, litteraturhistoriker, forfatter, gift 3.T2. 1841 med
Anna Mathea Aagaard (1820-1904).
Frederik Olaus Lange (1798-1862)
skolemand, gift 1832 med Lovise Paludan-Müller (1803-1862).
Carl Georg Lange (1834-1900)
læge.
244 Julius Henrik Lange (1838-96)
kunsthistoriker, gift 1866 med Louise Aagaard (1842-1927).
Jochum Fvons Suhr (1819-41)
professor.
Søren Niclas Johan Bloch (1772-1862)
skolemand, rektor.
245 Frederik Lange (Fritz) (1842-1907)
læge.
Peter Rørdam (1806-83)
1841 sognepræst i Mern, 1855 sognepræst i Lyngby.
246 Ole Strøm (1813-71)
læge.
Carl Emil Fenger (1814-84)
professor, overlæge, borgmester, finansminister.
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C. J. H. Kayser (1811-70)
stiftsfysikus.
C. /. E. Horn eman n (1810-90)
dr. med., hygiejniker.
248 Chr. K. F. Molbech (1821-88)
forfatter.
250 /. V. Dahlerup (1836-1907)
arkitekt.
Christian Gothlieb Vilhelm Bissen (1836-1913)
billedhugger.
Christian Ernst Richardt (1831-92)
digter, sognepræst i Vemmetofte.
Gotfred Benjamin Rode (1830-78)
litteraturhistoriker og skolemand.
Vilhelm Middelton Rode (1832-86)
studenterpolitiker.
Bjørnstjerne Marlinius Bjørnson (1832-1910)
norsk digter.
Johan Sebastian Gammer Meyer Welhaven (1807-1873)
norsk digter.
Andreas Munch (1811-84)
norsk forfatter.
252 Wilhelm Marstrand (1810-1873)
maler.
Martinus Rør by e (1803-1848)
maler.
Christen Dalsgaard (1824-1907)
dansk maler.
Julius Exner (1825-1910)
maler.
253 Michael Gottlieb Birchner Bindesbøll (1800-1856)
arkitekt.
Georg Christian Hilker (1807-75)
dekorationsmaler.
Carl Christian Hilman Jacobsen (1842-1914)
grundlægger af Ny Carlsberg.
255 Holger Aagaard Hammerich (1845-1915)
ingeniør.

261

EN ØSTSJÆLLANDSK LÆRERSLÆGT
Af Axel P. Jensen, Haarlev.
I Aaret 1816 blev en Told- og Kons.-Betjent fra Køge, Poul
Nielsen En gell, Lærer i Alkestrup. Han var født 20/3 1777 og kom
fra Hillerød, hvor de ældste Børn er født, til Køge o. 1808. Hans
Hustru hed Karen Andersdatter (f. 1771), og fra disse to stammer
et Slægtled af Lærere, som hovedsagelig kom til at virke i Østsjælland.
Poul Nielsen Engeil selv blev allerede 1818 forflyttet til Højerup, hvor han virkede til sin Død 28/1 1847. Hans Hustru Karen
Anderdatter døde allerede 17/3 1829 under et Besøg i Himlingøje
hos Sønnen, der var Lærer der, og han var gift anden Gang med
Anne Christoffersdatter (død i Storehedinge 4/5 1882).
Den ældste af Sønnerne, vi kender, er Andreas Christian En gel l,
som var født i Hillerød 17/9 1802. Ham kom i 1824 paa Jonstrup
Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1826 med 1. Karakter. Straks
derefter blev han Hjælpelærer i Køng, indtil han 14/6 1828 kal
dedes til Lærer og Kirkesanger i Himlingøje. Han blev gift 1.
Gang i Haarlev Kirke 14/8 1829 med Frederikke Gottschalch, „som
opholdt sig hos Skolelærer Niels Pedersens Enke i Haarlev“ (Niels
Pedersen var Lærer i Himlingøje 1815-1828), Frederikke Gott
schalch var konfirmeret i Haarlev, men er ikke født her. I Kirke
bogen anføres ved hendes Konfirmation, at hun er døbt Langfredag
1802, ikke hvor, og i Pleje hos Mad. Biering i Haarlev. (Enke efter
Skolelærer Biering i Haarlev, senere i Vollerslev). En af deres Søn
ner, Carl Peder En gell, var født i Himlingøje 4 /6 1835. Han blev
dim. fra Jonstrup 1856 med 2. Karakter og blev straks efter Hjælpe
lærer i Vraaby, men Sygdom tvang ham til at fratræde Pladsen. Han
døde i Stege 1864. Frederikke Gottschalch døde 29/11 1844, og
19/4 1848 giftede A. C. Engell sig igen i Valløby med Mette
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Amalie Olsen, født i St. Taarnby 27/3 1822, Datter af Lærer Chri
stoffer Olsen (i Taarnby 1822-36, i Enderslev 1836 til sin Død
1851) og Katrine Sophie Lyngberg. A. C. Engeli var i Februar
1842 blevet kaldet til Lærer og Kirkesanger i Frøslev, hvor han vir
kede til sin Død 6 /4 1874.
Den næste af P. N. Engeils Sønner var Jens Frederik Engell,
der var født i Nyhusene ved Hillerød 16/9 1804. Han var allerede
kommet paa Jonstrup Seminarium 1822 og dimitteredes 1825, Aaret
før sin ældre Broder, ogsaa med 1. Karakter. Hvad han har taget
sig til i det følgende Aarstid, vides ikke, men i Februar blev han
Lærer og Kirkesanger i Sædder, og samme Aar giftede han sig med
Othine Sophie Møller, født i Skjørringe 24/2 1808, Datter af Skov
rider Frantz Frederik Møller (død som Skovrider i Vemmetofte
23/12 1856) og Johanne Othonia Haaber. De var nu Lærerfolk i
Sædder i 18 Aar indtil Maj 1845, da J. F. Engeli blev forflyttet til
Haarlev, hvor han virkede til 19/12 1836, da han døde paa Frede
riks Hospital i København.
Af deres fem Børn blev de fire Lærere, deraf de tre i Østsjælland. Nr. 1 bliver Carl Teodor Engeli. Han er til Forskel fra alle de
andre, som er dimitteret fra Jonstrup, dimitteret privat fra Ranum
1854, og blev derefter Vikar i Øster Mariæ n. Skole paa Bornholm
fra 6 /4 1854. Den 2/10 1856 blev han Andenlærer i Sigerslevøster,
10/9 Lærer i Høsten og endelig 6/8 1861 Lærer i Kæderup.
Han var gift med Emilie Greiersen, f. i Skovskolen ved Jægers
pris 2 /9 1837, Datter af Lærer Hans Claudius Greiersen og Kirsten
Kristensen.
Nr. 2 bliver Frederik Vilhelm En gell, født i Sædder 8/6 1833,
dim. fra Jonstrup 1853 med 2. Karakter, derefter Hjælpelærer i
Vedskølle, 1/7 1854 Vikar i Øster Larsker vestre Skole og 1856
Lærer i Øster Marie. Efter 7 Aars Ophold paa Bornholm kommer
han igen tilbage til Sjælland og bliver 24/5 1861 Lærer i Taagerup
og Organist i Rerslev Kirke og tilsidst 7/1 1875 Lærer i Rerslev
ved Ruds-Vedby. Han var gift 2 2 /9 1854 med en Søster til sin
Svigerinde Karen Marie Greiersen, født 28/4 1832, død 9/6 1879.
F. V. Engeli er den af Sønnerne, hvis Virke i Østsjælland har
varet kortest.
Nr. 3 er Otto Emil Engeil, som var født i Sædder 3/12 1836
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og dimitteret fra Jonstrup 1857 med 2. Karakter. Han blev 31/5
1858 Andenlærer i Sigerslevøster og 1/1 Lærer i Store Linde, hvor
fra han 16/11 1861 forflyttedes til Karise som Lærer og Kirke
sanger. Her var han til 1/1 1880. Han var derefter en kort Tid
Mølleforpagter v. Roskilde og fra 1881 Gaardejer i Knudstrup
ved Sorø.
Nr. 4 og sidste er Poul Christian Engeil, som fødtes i Sædder
19/3 1839. Han dimitteredes fra Jonstrup 1859 med 2. Karakter
og blev 29/10 1859 Andenlærer i Roholte, 22/10 1861 Lærer i
Høsten og 13/8 1867 Lærer og Kirkesanger i Dalby. Han var gift
i Everdrup 7/1 1862 med Ida Emilie Fich, født 18/2 1841, Datter
af Lærer i Everdrup Th. V. G. Fich og Theodora Jensine Hansen.
Vi vender igen tilbage til Lærersønnerne fra Højerup. Den tre
die i Rækken her bliver Nicolaj Emil Engeil, som blev født i Køge
21/12 1812. Han dimitteredes fra Jonstrup 1833 med 1. Karakter og
blev straks efter, i September 1833 Lærer i Høsten og Organist ved
Bregentved Kapel. 27/6 1836 kaldedes han til Lærer og Kirkesan
ger i Valløby og allerede Aaret efter til Lærer og Kirkesanger i
Spjellerup. Her begyndte han fra 1843 at holde Hjælpelærer, da
han vilde studere videre, og 1844 tog han Studentereksamen. 1846
blev han Lærer og Kantor ved Vallø Stift og studerede stadig videre,
indtil han 11/1 1849 blev cand. theol, med Karakteren laud. I Sep
tember 1850 blev han kaldet til Sognepræst i Adsbøl-Graasten i
Sundeved, hvor han døde 17/4 1861. I 1856 udgav han en „Psalmebog til Opbyggelse i Kirken, Skolen og Hjemmet“. N. E. Engeil
blev 1837 gift med Cathrine Gerhardine Hinsch, født paa Femern,
hvor Faderen var Lærer.
Den næste i Rækken og sidste af dem, der blev Lærer i Østsjælland er Carl Engell, som var født i Køge 25/8 1815. Ogsaa han
dimitteredes fra Jonstrup 1836 med 1. Karakter, og allerede den
16. September samme Aar bliver han kaldet til Lærer i Høsten, hvor
der saaledes har været fire Lærere af Engell-Slægten. Han forflyt
tedes 10/1 1840 til Lidemark og i Februar 1851 til Enderslev, hvor
han døde 23/11 1885.
Carl Engell blev viet i Overdraaby d. 13/6 1837 til Ane Poul
sen, født i Trollegaarden 24/12 1815, Datter af Jordbruger Poul
Jacobsen og Kirsten Larsdatter. Hun døde 13/6 1881. Lærer En264

gelis og Hustrus Gravsed fandtes indtil for faa Aar siden paa En
derslev Kirkegaard mellem Vaabenhuset og Taarnet.
I sin Alderdom giftede gamle Engeil i Højerup sig 2. Gang
med Anne Christoffersdatter, og da han var over 63 Åar gammel,
fødtes der ham endnu en Søn den 2/7 1840. Han fik Navnet Chri
stian Frederik Carl Emil Engeil. Ogsaa han kom paa Jonstrup Semina
rium, hvorfra han dimitteredes med 3. Karakter 1861. Han blev
9 /8 1861 Andenlærer i Olsker paa Bornholm og virkede der til
1872, da han fratraadte Embedet og blev Tobakshandler paa Chri
stianshavn. Han kan altsaa ikke regnes med blandt Lærerne i Østsjælland, men trods det kan der alligevel tælles 9 af Slægten Engeil,
som har virket her i kortere eller længere Tid.

Kildesteder: Den jonstrupske Stat og forskellige udgaver af Skolestati
stik.
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H IM M ELBY G
E T O R D HOS G R U N D T V IG
Af August F. Schmidt.

Mange af de ejendommelige fra Folkesproget hentede Ord,
som Grundtvig ofte bruger i sine Digte for at meddele noget kri
steligt, trænger sådan set ikke til nogen Forklaring, da enhver umid
delbart forstår den Mening, Grundtvig lægger i dem; men derfor
er det alligevel ikke uden Interesse at få Besked om, hvorfra han
kendte dette eller hint Ord og hvad det betød til daglig Brug, da
man indfangede det og lagde en kristelig betydning i sådant et folke
ligt Ord.. Som en Prøve på et af de særegne Ord i Grundtvigs Digt
ning skal her meddeles en Forklaring på betegnelsen Himmelbyg.
I Sangen „Fædreneland“ fra 1848 er de kendte Linjer:
„Muldjord i Bryst
ser den høje med Lyst:
dér kan Solstrålen bo,
dér kan Himmelbyg gro...“
I Erik Pontoppidans „Danske Atlas“ I (1763), 539 findes
følgende: „Det Slags Byg, som ellers kaldes Himmel-korn eller
Thorebyg og holdes for at give rigere Høst end det almindelige,
har man paa nogen Tiid begyndt at saae her og der (paa Sjælland),
men ikke i stor Mængde.“ Pontoppidan har sin Oplysning fra Sjæl
land, og der er ingen Grund til at tvivle om, at Grundtvig som
Barn i Udby (født 1783) har hørt Ordet Himmelkorn brugt
om en bestemt Kornart. Både i Norge og Sverrig har Almuen
ligeledes brugt Betegnelsen Himmelkorn og Thorebyg; der findes
adskillige skriftlige Vidnesbyrd fra det 18.-19. Århundrede her
om. Himmelkorn er et folkeetymologisk Navn, der søger sit Grund
lag i et gammelnorsk Ord hamalkorn. I denne Form er det ikke
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overleveret os i norrøne Skrifter, men dets afledede hamalkyrne
findes ét Sted, nemlig den ældre Eidsivatings Kristenret fra 11.
Århundrede. I Kristenretten er der Tale om, at Bispen skal havel
Tiende bl. a. „af hamalkyrni sem af bygge“. Kilden er således gam
mel og god. Botanikere og Sprogforskere har gentagne Gange drøf
tet Betydningen af hamalkyrni. Uden nærmere at komme ind på
disse Drøftelser her, skal det nævnes, at hamalkorn er gået ind i
det skotske Sprog som hamalcorn (jfr. det jydske Hammelkorn,
Blanding af Rug og Byg). De norske Bygdemål, som har Ordet
Hamalkorn, bruger det nu om Byg eller en Bygblanding, og der er
næppe Tvivl om, at det gammelnorske hamalkyrni også indeholdt
Byg. Sammenhængen mellem dette Kornnavn og den folkeetymologiske Omtydning til „Himmelkorn“ er klar nok. Og der er ingen
Grund til at antage andet, end at „Himmelkorn“ er en Slags Byg.
I Videnskabernes Selskabs Danske Ordbog II (1802), 589 forkla
res Himmelbyg som to-radet Byg og sættes lig med Himmelkorn.
Thorebyg er en folkeetymologisk Omtydning af jydsk toraiByg (toradet Byg) og er altså i Virkeligheden den samme Kornart
som Himmelbyg.
Begge ordene giver os nøjere betragtet mærkelige Indblik i
gammel folkelig Tro og Tænkemåde. Den norske Forsker Torleiv
Hannaas har i en Undersøgelse i Værket: „Nordiskt Folkeminne“
(Festskrift til C. W. von Sydow, Stockholm 1928), 169-76 givet
alle ønskelige Enkeltheder til Oplysning om det botanisk-sprogligekulturhistoriske Emne, som skjuler sig i Ordet Himmelkorn. Han
naas nævner ikke Grundtvigs Brug af „Himmelbyg“. Han har på
genial Vis, naturligvis uden at kende til de sproglige og kultur
historiske Detailler, slået begge de gamle Ord sammen: „Himmel
korn“ og „Torebyg“ til det megetsigende „Himmelbyg“, der i hans
Udnyttelse har fået en kristelig Betydning, som det også nok er
værd at erindre om her, hvor det fortrinsvis har været Hensigten at
henlede Opmærksomheden på den store Digters Udnyttelse af gamle
Arveord og folkelig Tænkemåde i sit uhyre Forfatterskab.
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RO SKILD E DUEBRØDREKLOSTERS
GODS I SYDSJÆLLAND
Ved Anth Fugl sang.

I Engelstrup by, Everdrup sogn i Præstø amt ejede Duebrødrekloster i Roskilde noget bondegods af hartkorn ca. 30 tdr. ager og
eng samt en smule skovskyld, hvoraf klostrets indtægt det ene år
med det andet i mange år havde været 47 rdl. 80 sk.
Mens sager vedrørende offentlige stifteisers jordegods tidligere
sorterede under Det danske Kancelli, androg baron Selby og konferentsråd Heinrich hver for sig om at få overdraget det nævnte bøn
dergods enten ved magelæg med andet bøndergods eller mod kon
tant betaling. Heinrich tilbød således at ville give 200 rdl. pr.
td. htk., hviklet stiftsøvrigheden og klosterets inspektør fandt meget
fordelagtigt i forhold til, hvad jorden gav i renteindtægt, men mente
iøvrigt, at dette jordegods rettest burde stilles til offentlig auktion,
hvorved ejendommenes fæstere kunne gives forkøbsret, om nogen af
disse ønske at købe. Kancelliet anmodede derefter stiftsøvrigheden
om at føle sig for hos fæsterne, hvorvidt de ville betale 200 rdl. pr.
td. af det fæstede hartkorn. Fæsterne svarede, at de ville gerne være
selvejere, men bød kun 150 rdl. pr. td. Kancelliet var betænkelig
ved at lade fæsterne få ejendommene for underbudet, og da kongen
havde stadfæstet princippet om, at jordegods, som det omhandlede
Run måtte overdrages til selveje og ikke lægges sammen med andet
hartkornsgods, så bestemte kancelliet, at ejendommene skulle for
blive, som de lå, indtil fæsterne besindede sig på at byde 200 rdl.
pr. td. htk., og i tilfælde af fæsteledighed i mellemtiden, måtte in
gen af ejendommene bortfæstes på ny, men skulle sælges ved offenlig auktion med den klausul, at der ikke måtte findes sammen
lægning med anden ejendom sted.
Imidlertid blev disse iordegodssager siden lagt under rente2 68

kammeret, og på dettes forestilling 8/11 1803 tillod kongen, at
Kirsten Jørgensdatter måtte overdrages den hendes afdøde mand,
Niels Nielsen tilfæstede ejendom af htk. 4 tdr. 2 skpr. 1 fdkr. ager
og eng og 22/ 7 alb. skovskyld for 200 rdl. pr. td. til selveje. Og
en anden af fæstegårdene af nøjagtig samme hartkorn fik enken
efter Peder Hansen, Johanne Ibsdatter, lov til at overtage fra fæste
vilkår til selveje for samme sum pr. td. htk.
I stedet for at køberne betalte hele afløsningssummen i penge,
mente rentekammeret det fordelagtigst, at de pålagdes en årlig korn
afgift i penge. Men da Duebrødreklosterets inspektør ved gårdhande
len med Kirsten Jørgensdatter havde udtalt, at det ville være sikrere
at få købesummen for bøndergodset i Engelstrup udbetalt i penge
fremfor at sikre sig en forholdsvis højere kornafgift årlig, da erfa
ring havde lært ham, hvor besværligt det kunne være for en bonde
at få sit landgilde betalt, der dog kun beløb en 6 à 7 rdl. årligt.
Hvortil rentekammeret havde svaret, at i betragtning af at Engel
strup lå 8-9 mil fra Roskilde, udenfor klosterets tilsyn og således
overladt til sig selv, kunne det tiltræde, at det var lige så fordel
agtigt for klosteret at få købesummen udbetalt kontant som at tage
en kornafgift i årlig rente.
I den anden gårdhandel med Johanne Ibsdatter gør rentekam
meret derimod gældende, at en købesum af 200 rdl. pr. td. htk. eller
ialt 856 rdl. for den solgte gård, hvilken pris kun er 2 9 // rcU- prtd. land eller lidt over 15 rdl. pr. td. land geometrisk mål, er en
altfor ringe pris og under jordens relie værdi. Men da fæsterne af
disse Duebrødreklosterets ejendomme i sin tid er blevet tilbudt
selveje for 200 rdl. pr. td. htk., og kongen har stadfæstet købesum
men, så andrager rentekammeret kongen om Johanne Ibsdatter må
overdrages hendes afdøde mands fæstegård for 200 rdl. at erlægge i
første december termin på vilkår, at Duebrødreklosteret forbeholdes
ret til at hæve landgilde og jordebogsindkomst af indeværende års
indkomst, og at gården ikke må henlægges under anden hartkorngods.
Hvilket kongen bevilgede.
(Rentekammerets Resol & Resol Protokol B, 1804).
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LITTER A TU R OM PR Æ STØ AMT
1968—69
Ved A. Strange 'Nielsen.

KRIDTSTENSGRAVE I HOLTUG. - Årbogen „Fra National
museets Arbejdsmark 1968“ bringer en artikel af museumsinspektør
Morten Aaman Sørensen, der skriver om de middelalderlige begra
velser, der blev fundet langs kirkemurene ved Holtug kirke under
nedlæggelse af en drænledning i sommeren 1967. Der er tale om
meget særprægede gravlægninger ved hjælp af kridtsten fra Stevns
klint.
BOGEN OM HASLEV-FREERSLEV, bd. 1. - Selv om disse to
sogne ligger i Sorø amt, vil denne bog også have interesse for mange
i Præstø amt. Bogen bringer en beskrivelse af kirkerne og de mange
forskellige børneskoler, der i tidens løb har løst forskellige under
visningsmæssige opgaver lige fra reformationstiden og frem til 1967.
Der er gjort meget ud af præste-, degne- og lærerhistorien, og i
Ulse sogns samhørighed med Freerslev griber man direkte ind i
Præstø amt.
GRØNNEGADES KASERNE I NÆSTVED. - I anledning af 100års jubilæet for Rytteriets - nu Pansertroppernes - Befalingsmands
skoler (1868-1968) har skolerne udsendt et jubilæumsskrift, som
også bringer et lille stykke byhistorie fra Næstved. Man bemærker
især kapitlet om kaserneanlægget i Grønnegade, hvor det smukke
ridehus opførtes i 1799. Man følger dette anlægs udvikling helt
frem til 1968 og får endvidere adskilligt at vide om livet i befalings
mandsskolerne i byen. Bogen prydes af mange gode Næstved-billeder.
KLUDE-EGEN I LEESTRUP SKOV. - Jean Petersens bogtrykkeri
i Haslev har som privattryk udsendt et hæfte (50 s.) om det ejen270

dommelige træ. Det er forfattet af overassistent Olav Evensen, Has
lev, og bringer alt, hvad han i løbet af et halvt århundrede har kun
net samle af stof om det mærkværdige lægedomstræ. Olav Evensen
har haft særlige fomdsætninger for at samle dette folkloriske stof,
fordi hans farfader, der var skovfoged ved skoven 1860-1903, havde
et opladt sind for den tro og de minder, som knytter sig til træet og så kunne han fortælle. Den lille bog er illustreret af tegneren
Mads Stage.
ET SYDSJÆLLANDSK DIALEKTUDTRYK. - I tidsskriftet
„Dansk Folkemål“, hæfte 1, 1968, har dr. phil. Holger Munk givet
en interessant redegørelse for udtrykket „kuld og kåre“. Det blev
brugt i hans barndomshjem i Nyråd, når talen var om en tur ud
i koldt og ondt vejr. Der er næppe mange nulevende, som kender
dette udtryk.
ØSTSJÆLLAND. - Hæfterne 4-5-6-7 af Østsjællandsværket (Kir
keskovs Forlag) er udkommet planmæssigt. Nu er beskrivelsen af
Store Heddinge købstad afsluttet. Det samme er tilfældet med land
sognet. Efter den interessante redegørelse for Højerup sogn er man
blevet færdig med Holtug sogn, med Gjorslev samt Magleby og
Strøby sogne. Halvdelen af værket er dermed udkommet. Stadig
finder man lokalhistorisk stof frem, som ikke på nogen anden måde
har haft mulighed for at blive bevaret. Rækken af gode billeder
fortsætter.
VELKOMSTBØGER I PRÆSTØ AMT. - Mostrups Forlag i Kø
benhavn har specialiseret sig i udsendelse af små nyttige håndbøger
om de større kommuner, med fortegnelse over kommunale, statslige
og religiøse institutioner, samt over foreninger. Hertil føjer sig
adresser på de personer, som er med i disses arbejde. Flere af bø
gerne rummer desuden en kortfattet skildring med træk af kommu
nens historie. Disse velkomstbøger udleveres til tilflyttende nye bor
gere og er til stor nytte. For Næstved-Herlufsholms vedkommende
er velkomstbogen nået til 13. årg. Derudover er det især de nye
storkommuner, der udgiver sådanne bøger. De foreligger for Fakse,
Eladså, Herluf magle-Tyb jerg, Holmegård, Kalvehave, Præstø, Skov271

bo, Suså og Vallø. I Vordingborg er det byen, der gennem en læn
gere årrække har forestået udsendelse af en lignende bog.
KØGE-RINGSTED JERNBANE. - Den 31. marts 1963 kørte det
sidste ordinære tog på denne jernbane, og snart efter blev banen
og hele dens tilbehør bortsolgt. Allerede nu foreligger en meget
præsentabel bog om banens 48-årige historie. Bogen fortæller om
den indsats, der fra banens side er gjort til gavn for en hel egn
og dens befolkning. Det er prisværdigt, at man har samlet og ud
givet stoffet, mens lokaliteterne og menneskene endnu har været
i stand til at fortælle. Det er ikke mindst stoffet om de enkelte sta
tioner og holdepladser, store og små begivenheder, vanskelige tider
og gode dage, som vil interessere en stor skare læsere, og som også
vil blive stående som et godt stykke lokalhistorie.
HANS HANSENS GÅRD I KELDBYLILLE. - Da Hans Hansen
døde i 1964 havde han testamenteret sit indbo til Nationalmuseet,
som derefter købte gården og satte den i en sådan stand, at den
nu har kunnet åbnes som museum. Herved er der bevaret et meget
værdifuldt landsbymiljø. Nationalmuseet har nu ved overinspektør
Peter Michelsen udgivet en lille, meget indbydende beskrivelse af
gården. Beskrivelsen er således tilrettelagt og udgivet, at den også
kan finde anvendelse til skolebrug, hvor det gælder om at finde ud
af en bondegårds historie.
NÆSTVED MUSEUM 1918-68 er et 5O-års jubilæumsskrift skre
vet af museumsinspektør, lektor F. Michelsen og udsendt i forbin
delse med jubilæumsfestlighederne i 1969. Der ligger et stort og
tidskrævende arbejde forud for beskrivelserne, især hvor det drejer
sig om forberedelserne til oprettelsen af museet og dettes første
virkeår. Dette kildestof vil fremtidigt være let tilgængeligt takket
være en fortræffelig kildefortegnelse. De forskellige steder, hvor
museet har haft til huse, bliver omtalt; det samme gælder de mange
mennesker, der har ydet en idealistisk indsats gennem de 50 år.
HELLERISTNINGER I PRÆSTØ AMT. - Jysk arkæologisk Sel
skab har hos Gyldendals Forlag udgivet rigsantikvar P. V. Globs
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nye bog „Helleristninger i Danmark“. Det er en sammenfattende
behandling af emnet, en grundlæggende bog på dette område. Den
søger også at give en udsigt over, hvad der i det hele taget kendes
af helleristninger i Danmark. Der skelnes mellem to slags ristninger,
nemlig sten med indristede billeder og tegn samt sten med de så
kaldte skålgruber. Af den første slags nævner bogen en sten med
soltegn fra Dysted og en sten med fodspor fra Bahl. Af den anden
slags nævnes 54 sten fra alle dele af amtet.
HVEM BYGGEDE herregårde, kirker, købstadshuse og andre mar
kante bygninger? Et nyt opslagsværk fra Politikens Forlag bringer
kortere eller længere omtale af sådanne bygninger. Præstø amt er
medtaget i bd. 2, og her findes omtale af 20 herregårde, 12 kirker,
nogle få virksomheder og anlæg samt de fem købstæder, hvori især
Næstved er fyldigt repræsenteret. Hver omtale er forsynet med litte
raturhenvisninger.
PASTOR SKAT RØRDAM, RØNNEBÆK. - I anledning af 350året for indvielsen af Holmens kirke har Kristeligt Dagblads forlag
udgivet en bog om denne kirkes provst 1886-95, Thomas Skat Rør
dam, som derefter blev Sjællands biskop. Bogen er skrevet af pro
fessor P. G. Lindhardt og rummer et helt kapitel om perioden
1873-80, da Rørdam var sognepræst for Rønnebæk-Olstrup. Der
er ikke meget lokalhistorisk stof i den, men meget, der fortæller
om baggrunden for hans præstegerning og om den betydelige kirke
lige indsats, han på landsplan øvede fra præstegården i Rønnebæk.
HOLTUG OG TYBJERG KIRKER. - I 1968 fandt man kalk
malerier med djævlescener i Holtug kirke. Med udgangspunkt heri
søger Per Müller i en artikel „Djævelens mester“ i SKALK, nr. 5,
1969, at belyse tilblivelsen af nogle ensartede kalkmalerier med
djævelske motiver fra omkring 1420-erne i Holtug, Højelse og Ty
bjerg kirker.
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LITT ER A TU R OM PRÆSTØ AMT
1969—70
Ved A. Strange Nielsen.
HOLMEGÅRDS MOSE. - I „Flora og Fauna“, 75. årg., nr. 2 1969, har konsulent P. Grøntved, Næstved, skrevet om en under
søgelse, han 1935-37 foretog af plantevæksten i mosen. Han fortæl
ler om genvæksten af tørvene efter forskellig form for gravning i
tidens løb og fastslår, at kun den vestlige del har bevaret noget af
sit naturlige præg. Artiklen bringer også en opgørelse over, hvilke
planter der vokser i mosen. Midtsjællands naturhistoriske Forening
har udsendt artiklen som særtryk.
TO MIDDELALDERLIGE SEGL FRA MØN. - I årsskriftet „Fra
Nationalmuseets Arbejdsmark“ 1969 har museumsinspektør Fritze
Lindal skrevet en artikel om to bronze-signeter, såkaldte seglstamper,
der blev fundet i oktober 1968 i gårdspladsen til Møns storkom
munes administrationsbygning ved nedlægning af et kabel. De to
segl er identificeret som Stege Set. Knudsgildes segl fra slutningen
af 1200-årene og det andet som Møns landssegl fra begyndelsen af
1300-årene. I artiklen peges der endvidere på, at findestedet for de
to segl må være den plads, hvorpå Set. Knudsgildehuset lå i middel
alderen.
ORDSPROG FRA HERFØLGE. - I tidsskriftet „Folkeminder“, 14.
hæfte 1969, som udgives af Dansk Folkemindesamling, findes en
liste med 302 ordsprog, der er optegnede af kontrollør Chr. W in
ther, København, der tilbragte sin barndom og ungdom i Svansbjerg
og ivrigt samlede på egnens ordsprog i dette tidsrum.
RØNNEDE KOMMUNE. - Efter etablering af storkommunen pr.
1. april 1970 har kommunen udsendt et hæfte med en fortegnelse
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over de kommunale organer. Hæftet er forsynet med en historisk
indledning af sognepræst Arne Aiajvang, Sdr. Dalby.
RETSVÆSENET I PRÆSTØ AMT. - I serien af foreløbige arkiv
registraturer er Landsarkivet for Sjælland nu nået frem til Præstø
amts retsbetjentarkiver. Det foreliggende bind er duplikeret og om
fatter 274 sider. Man får her en oversigt over amtets mange rets
kredse og de forandringer, der er sket med dem i tidens løb, frem
til 1919. Der er redegjort for hvert eneste sogns ofte skiftende til
hørsforhold.
Den nye bog er en optegnelse over det betydelige antal sager,
civile som kriminelle, der er bevaret i den enkelte retskreds. De
ældste sager er fra 1500-årene og de yngst registrerede fra 1930-erne.
Der er registreret sager fra følgende retskredse: Byfoged-arkiverne
i købstæderne Storehedinge, Præstø, Næstved, Vordingborg og Stege
- herredsfoged-arkiverne for Hammer, Bårse, Stevns, Fakse, Ty
bjerg og Møns herreder - birkedommer-arkiverne for følgende bir
ker: Jungshoved, Stensby, Tybjerggård, Herlufsholm, Gavnø, Jom
fruens Egede, Vemmetofte, Vordingborg nordre og nedre samt
Tryggevælde og Vordingborg rytterdistrikter.
HASSELSKOVEN I SYDSJÆLLAND. - Historikeren dr. phil.
Holger Munk har udsendt endnu en bog. Det er HASSELSKOVEN,
en skov- og landbrugskulturhistorisk studie fra Sydsjælland.
Næppe noget andet sted i vort land har opelskningen af hassel
til båndkæppe spillet en sådan rolle for et rentabelt landbrug som i
Sydsjælland. Der er her tale om en specialproduktion, hvor dyrk
ningen udviklede sig til faglig fuldkommenhed og i et sådant om
fang, at den blev karakteristisk for en hel egn. På denne baggrund
føltes Hasselskoven som noget umisteligt for Sydsjælland, noget
der var værd at kæmpe for. Bogen handler om hasselskovens land
økonomiske betydning for sydsjællandske bønder og om deres kamp
for retten til fortsat at bevare hasseldyrkningen. I tilgift får vi ser
veret et stort lokalhistorisk stof, især om Kalvehave, men også om
0 . Egesborg, Mern og videre omkring.
Forud for denne bogs tilblivelse ligger et stort og tidkrævende
arbejde med de originale kilder. Bogen er derfor et førstehånds for275

skerarbejde på højt plan; den lyser af glæde over arbejdet med den
sydsjællandske hjemstavn og af fortrolighed med hver plet af dens
jord. Det er kun få givet at kunne udmønte jordebøgers og ting
bøgers tørre tal og tekst til fængslende historieskrivning - nøgternt
stof og dog med en poetisk undertone. Dr. Munk har denne gave.
KORSKILDESKOLEN under Fladså kommunale skolevæsen har
udsendt „Meddelelser for året 1969-70“. Det er årets skolehistorie
præsenteret på en nydelig måde.
AMTMÆND I PRÆSØ AMT 1848-1970. - Landsarkivet for Sjæl
land m. v. har udsendt en oversigt over stiftamtmænd og amtmænd
i området øst for Storebælt. For Præstø amts vedkommende får vi
en fortegnelse over samtlige amtmænd fra 1848 til 1970 samt en
redegørelse for udviklingen af kommunesammenlægningerne i amtet
og dannelsen af nye amtsgrænser frem til den amts- og kommune
struktur, der blev gældende fra 1. april 1970.
SPROGET I STRØBY SOGN. - Sprogforskeren, dr. phil. Inger
Ejskjær har taget den østsjællandske dialekt op til behandling i sin
disputats „Fonemsystemet i østsjællandsk“ (Akademisk Forlag). Det
er en meget lærd afhandling, som bygger på det materiale, den
kendte folkemindeforsker, forfatterinden Anna Pedersen, Strøby,
gennem så mange år har indsamlet og indsendt til Institut for dansk
Dialektforskning. Mange af Anna Pedersens meddelere er nu af
gået ved døden; derfor har doktoranden måttet sammenligne mate
rialet med nulevende menneskers ordforråd og udtale, bl. a. fra
Alslev, Fakse, Hårlev og Holme-Olstrup sogne.
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VEDTÆ GTER
FO R

H ISTO RISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT
§ 1. Samfundets navn er „Historisk Samfund for Præstø Amt“, og dets
formål er at vække og nære den historiske interesse i amtet og fremme stu
diet af dets historie.
a) ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med emne fra
amtets historie,
b) ved afholdelse af møder med foredrag, fortrinsvis om lokalhistoriske
emner, og af udflugter til historisk interessante steder, såvel inden for
amtet som i andre dele af landet,
c) ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavnsaftener o. 1.
med emne fra amtets historie.
d) ved indsamling af historiske oplysninger om steder og personer i amtet.
§ 2. Indmeldelse i samfundet foregår ved skriftlig eller mundtlig hen
vendelse til et medlem af styrelsen eller en sognerepræsentant. Medlemskon
tingentet fastsættes af generalforsamlingen. Udmeldelse sker ved henvendelse
til kassereren inden 1. januar.
§ 3. Samfundets styrelse består af 9 medlemmer, som almindeligvis
skal bo i amtet. De vælges på generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal
for 3 år ad gangen, idet der afgår 3 hvert år. Genvalg kan finde sted. Hvis
et af styrelsens medlemmer afgår ved døden, flytter bort eller efter eget øn
ske udtræder inden valgperiodens udløb, vælges et nyt medlem på den først
kommende generalforsamling for den resterende del af valgperioden.
Styrelsen vælger sin formand, vedtager forretningsgangen og fordeler ar
bejdet blandt sine medlemmer, hvoraf en skal fungere som kasserer.
På generalforsamlingen vælges hvert år to revisorer samt en suppleant
for disse. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår regnskabet og giver
det påtegning. Regnskabet går fra 1. april til 31. marts.
§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober, om
muligt i forbindelse med et foredragsmøde eller en udflugt. Indkaldelsen
sker med 8 dages varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1) Formanden aflægger beretning.
2) Kassereren fremlægger årsregnskabet.
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3) Valg af medlemmer til styrelsen samt valg af revisorer og suppleant
for disse.
4) Drøftelse af samfundets forhold, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Eventuelt.
Forslag fra medlemmernes side, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 1. august.
§ 5. Ændringer i vedtægterne får kun gyldighed, når % af de på gene
ralforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer derfor.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af styrelsen eller
efter skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer. Den indkaldes med 8 dages
varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.
§ 7. Styrelsen kan udpege sognerepræsentanter, der skal virke for sam
fundets væks og fungere som bindeled mellem styrelsen og medlemmerne.
Der kan, hvis det ønskes, oprettes fraktioner eller afdelinger under sam
fundet.
§ 8. Til beslutning om samfundets ophør kræves vedtagelse af to gene
ralforsamlinger, indkaldt alene med dette formål og afholdt med mindst 14
dages mellemrum. Beslutningen har kun gyldighed hvis % af de frem
mødte medlemmer stemmer for samfundets ophør. Derefter afgøres med al
mindelig stemmeflerhed, hvad der skal ske med samfundets ejendele.
Nærværende vedtægter afløser vedtægterne af september 1912.
Således vedtaget på generalforsamlingen 22. marts 1972.
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H IS T O R IS K SAM FUND
FOR PRÆ STØ AMT
Årsberetning 1968-69.
Regnskab 1. april 1968-31. marts 1969.
Udgifter:
E. Tryksager:
1. Årborg 1966
a. Honorarer
.......
b. Trykkeriudgifter

Kr.

0.

1.659,00
5.076,45
“
4'

Hensat til udgivelse

r

10/0

-7
OO
7.500,00

af arbog 1968 .......

Indtægter:
A. Tilskud fra Månisteriet for kulturelle anliggender ....................
B. Andre tilskud fra stat
og kommune ...........
D Særlige indtægter
E- Renteindtægter
.......
F Andre indtsægter .......

l 4 ^35’45
412,20

2. Andre tryksager
F. Andre udgifter
1. Kontorartikler, por
to, telefon
...........
2. Møder, foredrag,
udflugter ................
3. Repræsentation .......
4. Diverse
................

Kr.

0.

1.900,00
380,00
7.853,25
404,52

^

qq

11.095,77

1.379,47
1.123,68
802,40
100,00
3.405,55
18.053,20

Overskud henlagt til fornuen
..................... .......

1.042,57

Overført til udgivelse af
årbog 1966
................

19.095,77

8.000,00
19.095,77

Status pr. ultimo marts 1969.
Aktiver:
Kr. 0 .
B. Obligationer ................ 2.418,62
Ti. Udestående fordringer:
1. Sparekasse, giro ... 6.103,29
2. hos andre ................ 2.698,00
3. kontingentrestancer... 16.700,50

Passiver:
Gæld' Hensat til udgivelse af
årbog 1967 ............
Hensat til udgivelse af
årbog 1968 ............
Diverse kreditorer ...
Arkæologisk fraktion

Kr.

0.

8.000,00
7.500,00
1.368,63
1.070,00
17.938,63

E. Kapital:
Saldo1 /4 1968 ...........
+ overskud i året
1968/69

8.939,21
1.042,57

9.981,7
27.920,41

27.920,41
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Det var nødvendigt at henlægge forsommerudflugten 1968 til et så
sent tidspunkt (30. juni), at ferietiden var begyndt. Trods dejligt vejr blev
deltagelsen derfor meget beskeden. Redaktør Verner Hansen fremviste Ma
ribo domkirke, mens museumsforvalter Kjeld Snedker foretog omvisning af
frilandsmuseet i Bangs Have.
Efterårsturen gik til Møn og Nyord. Vejlederen var her overinspektør
Holger Rasmussen, Nationalmuseet, der først foretog en gennemgang af
Hans Hansens Gård, museumsgården i Keldbylille. Man kørte så til Nyord,
hvor der var en forevisning af det gamle bysamfund. Tilslutningen var god.
Generalforsamlingen afholdtes i forsamlingshuset, efter at man havde
drukket kaffe i Lolles gård. I årsberetningen oplystes, at medlemstallet var
konstant (ca. 535). Den arkæologiske forening havde forholdt sig passiv
i det forløbne år. Aftenhøjskolen i Næstved kunne ikke gentages.
Amtsskolekonsulent J. Ingemann Petersen og dommer T. Worsaae gen
valgtes til styrelsen. I stedet for lærer Harry Hansen, Præstø, som ønskede
at udtræde, valgtes retsassessor Niels Johansen, Præstø. Der var genvalg
af revisorerne kontorchef F. H. Høyrup og amtsrevisor Ernst Hansen samt
af revisorsuppleanten landinspektør H. Juul Nielsen.
Foredragsmødet var, som forrige år, henlagt til Kompagnihuset i Næs
tved. Museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Kalundborg, fortalte om gen
stande af uædle metaller og udtalte sig om de stykker, deltagerne havde
medbragt. Der er fortsat stor interesse for møder af denne art hos medlem
merne.
F. Michelsen.

Årsberetning 1969-7 0.
Regnskab 1. april 1969-31. marts 1970.
Udgijter:
Kr. 0 .
E. Tryksager:
1. Årbog 1966
a. Honorar
...........
427,00
Hensat til udgivelse
af årbog 1969 ....... 8.000,00
2. Andre tryksager ...
485,80
" 8 912 80
E. Andre udgijter:
1. Kontorartikler, por
to, telefon
...........
3. Møder foredrag, ud
flugter ....................
4. Repræsentation
...
5. Diverse
................

Indtægter:
A. Tilskud fra Ministeriet
for kulturelle anliggender
.............................
B. Andre tilskud fra stat
og kommuner ............
D. Særlige indtægter ........
E‘ Renteindtæéter ............

Kr.

0.

3.100,00
480,00
8.540,50
449,28
12.569,78

902,05
2.414,88
673,55
108,00
4.098,48

Afskrivning af restancer
for året 1966/67 .......

87,00
13.098,28
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Underskud afskrevet på
formuen
....................

528,50
13.098,28

Status pr. ultimo marts 7970.
Aktiver:
Kr. 0 .
B. Obligationer
........... 2.418,62
D. Udestående fordringer
1. sparekasse, giro ... 5.294,03
2. hos andre
........... 3.100,00
3. kontingentrestancer... 23.500,00

Passiver:
A. Gæld
Hensat til udgivelse af
årbog 1967
Hensat til udgivelse af
af årbog 1968 ............
Hensat til udgivelse af
af årbog 1969
.......
Diverse kreditorer.......
Arkæologisk fraktion .

Kr.

0.

8.000,00
7.500,00
8.000,00
234,37
1.125,00
24.859,37

£. Kapital:
Saldo 1 /4 1969
4- underskud i året
1969/70

9.981,78
528,50

___________________________________________ 9.453,28
34.312,65

34.312,65

Forsommerudflugten 22. juni 1969 gik først til herregården Dragsholm,
som blev forevist af godsejer J. F. Bøttger. Efter frokosten kørte man til
Holmstrup kirke, som blev beset. Til sidst besøgtes den hellige kilde. Vej
ret var fint og tilslutningen god.
27. september gik turen til Saltø, som blev åbnet for medlemmerne.
Trods det barske vejr var der mødt så mange medlemmer, at man måtte deles
i to hold, som efter tur fik det indre af herregården at se under skoleinspek
tør A. Strange Nielsens vejledning.
Generalforsamlingen afholdtes efter kaffebordet i Kompagnihuset, Næs
tved. Det oplystes bl. a., at det igen var lykkedes at samle et hold til aften
højskole med emnet Det gamle Næstved. Arkæologisk Forening havde fort
sat ligget i dvale. Medlemstallet i Historisk Samfund var uændret, ca. 535.
Medlemmerne blev opfordret til at uddele en brochure om Historisk Sam
fund.
Pastor J. L. Frederiksen, Stege, og lektor F. Michelsen, Næstved, gen
valgtes til styrelsen. I stedet for godsejer J. J. Jermiin, Seinhus, som ikke
ønskede at fortsætte, nyvalgtes forstander K. Rich Jensen, Store Heddinge.
De to revisorer kontorchef F. H. Høyrup og amtsrevisor Ernst Hansen samt
suppleanten landinspektør H. Juul Nielsen genvalgtes.
13. marts 1970 var der foredragsmøde i Kompagnihuset. Museums
inspektør Hanne Frøsig, Nationalmuseet, orienterede om emnet gamle teks
tiler og fortalte om de ting, deltagerne medbragte til bestemmelse. Der var
god tilslutning.
F. Michelsen.
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PRÆ STØ AMTS M U SEER
NÆSTVED MUSEUM
Regnskab 1. april 1968-31. marts 1969.
Kr. 0 .
Udgifter:
Lønninger ........................ 4.644,00
Lokaler ............................ 13.575,52
Samlinger ........................ 2.312,04
Inventar ............................ 6.483,52
Andre udgifter, herunder
telefon, kontorudgifter, bi
bliotek, transport, repræ
sentation m. v.................... 5.600,78
At overføre til næste år... 25.270,75

Kr. 0 .
Indtægter:
Tilskud fra staten ........... 8.822,45
Tilsk. fra amt, kommuner 10.468,00
Andre tilskud ................ 2.795,00
25,00
Entréindtægter m. m.
900.00
Lejeindtægt (kustodebolig)
Renteindtægter m. m. ... 18.577,46
Overført kassebeholdning
fra forrige år ................ 16.298,70

57.886,61

57.886,61

Fund og indkøb.
Som sædvanlig er der indgået skårmaterial fra undersøglser i bygge
tomter.
Der er blevet indkøbt en del Kählerkeramik, Holmegaardglas og bille
der, men på grund af store udgifter til nyindretning af museumsrum har man
vist tilbageholdenhed med indkøb.
Gaver.
Fra boet efter gårdejer Alfred Johansen, Gødstrup, modtog museet et
stenkrus med et smukt udført sølvlåg. Fru Marie de Neergaard, Gunderslevholm, overlod os bl. a. en dåbskjole, en bort til en alterdug og silhuetter.
Museet har fået faner fra våbenbrødre og dragoner. Boet efter dr. phil. An
ders Bæksted, København, skænkede et maleri af Harald Essendrop, fore
stillende St. Peders Kirkeplads i Næstved. I forbindelse med indretningen
af den nye museumsafdeling overlod Kastrup-Holmegaard os 18 stk. glas.
Museets virksomhed.
Gennem værkfører Sten Håkansson, Holme Olstrup, blev museet opmærk
som på tilstedeværelsen af rester af moleanlægget ved den gamle, tilsandede
indsejling til Karrebæk fjord, Mindegabet, hvis beliggenhed kunne lokalise
res efter et matrikelskort fra 1805, 7 år før åbningen af Longshavekanalen.
Det er hensigten at arbejde videre med sagen.
Nationalmuseets afsluttende undersøgelse af St. Jørgensgårdens kirke
ruin i Åderup ved Næstved bekræftede den teori, man fra Næstved Museums
side opstillede under vores udgravning i 1951: at korafslutningen var tresidet.
Der arbejdedes med indretningen af den nye museumsafdeling i Bo
derne ved St. Peders Kirke i Næstved, med en fotoudstilling og et jubi
læumsskrift.
c
•j j
F. Michelsen.
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NÆSTVED MUSEUM
Regnskab 1. april 1969-31. marts 1970.
Udgifter:
Lønninger
....................
Lokaler ............................
Samlinger ........................
Inventar
........................
Andre udgifter, herunder
telefon, kontorudgifter,
biliotek, transport, re
præsentation m. v..........
At overføre til næste år...

Kr. 0 .
11.276,60
30.235,78
11.969,89
6.805,57

7.956,39
15.187,37
83.517,55

Indtagt er:
Tilskud fra staten ...........
Tilskud fra amt, kommu
ner .................................
Andre tilskud
................
Entreindtægter m. m ........
Lejeindtægt (kustodebolig)
Renteindtægter m. m. ...
Overført kassebeholdning
fra forrige år ................

Kr. 0 .
12.931,43
25.456,00
3.075,00
697,00
900,00
15.187,37
25.270,75
83.517,55

Fund og indkøb.
Som tidligere er der ved undersøgelser i hustomter tilgået museet kera
mikrester.
Af boet efter fru Valborg Stampe, Århus, født Daase, erhvervede vi
på favorable vilkår 1 potageske og 12 spiseskeer, udført 1812 af Næstved
mesteren Henrich Wilcken Schorler og med Daase-familiens monogram ind
graveret, samt en lampe, monteret på fod af Käh ler-keramik. Blandt de styk
ker fra vort berømte pottemageri, der indkøbtes, skal vi nævne en stor kum
me med løvemotiv, i rød lustre, udført af K. Hansen Reistrup.
Gaver.
I forbindelse med afholdelsen af museets 5O-års jubilæum indgik der
flere værdifulde gaver, hvoraf et par skal nævnes. Konsulinde Ella Smith
skænkede en keramik-musvåge i rød lustre, udført af K. Hansen Reistrup
hos Kähler, og konsul Sv. Smith forærede museet en messingplatte med by
våben, lavet af kobbersmedemester Ole Rasmussen.
Af gaver, der blev givet i årets løb, var bl. a. smukke Kähler-krukker
fra boet efter fru arkitekt Tidemand-Dal og fra Paul Buncke og Wilhelm
Seidel, København. Vi modtog også Næstved-bagermesterforenings silkefane
fra 1894 og afholdssamfundets fane, Toksværd, 1895. Keramiker Carl V.
Larsen, Enø, overlod museet to glas fra værkstedet Cavila samt skål og fad
fra pottemageriet i Grimstrup. Fra fru Kjær Krisoffersen, Rislev, kom red
skaber og beklædningsgenstande, mens vi modtog en mahognikommode og
kobbertøj fra boet efter Georg Christensen, København.
Museets virksomhed.
I forbindelse med museets 50-års dag afholdtes i maj 1969 - med et
års forsinkelse - en stor fotoudstilling „By og museum i 5 årtier“ i Kom
pagnihuset i Næstved. Den egentlige jubilæumshøjtidelighed var henlagt til
5. juni om eftermiddagen. Først var der reception i Helligåndshusets kirke
sal, senere foregik indvielsen af den nye museumsafdeling i „Boderne“, to
middelalderhuse, som Næstved kommune havde restaureret og ladet indrette
til museumsbrug. Laurits Pottemagersamlingen, Kählerkeramikken, Næstved-
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sølvet og Holmegaard-glasset er her anbragt i moderne montrer, tegnet af
arkitekt A. Nystrøm. Opstillingen af de udstillede genstande blev foretaget
af Kähler og Holmegaard samt af dekoratør G. Brogaard i samarbejde med
museets leder. Den nye museumsafdeling fik fra begyndelsen fjernvarme
og alarmsystem.
Næstved Tidende bekostede og foretog trykningen af et jubilæumsskrift,
Næstved Museum 1918-1968, forfattet af lektor F. Michelsen, museets dag
lige leder siden 1949. Fra offentlig og privat side modtog man pengebeløb
i forbindelse med jubilæumsfestlighederne.
I 1970 afsluttede man nyindretningen af en række udstillingsrum i
Helligåndshuset: Næstvedstue, uniformsafdeling, rum med lavsvæsen o. a.
samt en Karrebæksmindestue.
Der er foretaget mindre undersøgelser i Farvergadeområdet i Næstved.
Museumsundervisningen er blevet udbygget med gruppearbejde i pottemagerafdelingen.
På grund af omordning og nyindretning har museumsafdelingerne kun
været åbnet for besøgende en begrænset del af året.
F. Michelsen.
SYDSJÆLLANDS MUSEUM
Vordingborg.
Regnskab 1968/1969.
Kr. 0 .
Indtægter:
Tilskud fra kulturministe
riet ................................. 8.814,15
Tilskud fra amt og kom
muner
........................ 11.913,20
500,00
Andre tilskud
................
Kontingent
....................
640,00
Entreindtægter
................ 4.215,00
446,50
Salg af postkort m. v. ...
Ekstraordinært tilskud ... 2.000,00
827,74
Renter
............................

Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger ........................ 19.840,00
Indkøb, undersøgelser og
forsikring
.................... 1.119,02
Lys, varme og rengøring 8,440,61
Inventar ............................ 6.125,40
Telefon, kontorhold m. v.
957,58
36.482,61
Beholdning at overføre til
næste år ........................

6.544,64

29.356,59
Beholdning overført fra
fra sidste år ................ 13-670,66
43-027,25

43.027,25

Besøgsantal i 1968: 7.766 (heraf 1.100 skoleelever, der har besøgt mu
seet som et led i undervisningen).
Undersøgelser: den i 1967 påbegyndte undersøgelse af en tidlig mesolitisk boplads i Barmosen ved Vordingborg er blevet fortsat.
Nyindretningen: Museet har fået telefon, og der er anskaffet 3 nye mon
trer. I forbindelse hermed er der foretaget nyopstillinger i rummet, der bely
ser borgens historie.
Erhvervelser: samlingerne er blevet forøget med 53 protokolnumre
(bortset fra oldsager), det drejer sig i det væsentlige om tekstiler.
T. Worsaae.
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SYDSJÆLLANDS MUSEUM
Vordingborg.
Regnskab 1969/1970.
Indtægter:
Tilskud fra kulturministe
riet
............................
Tilskud fra amt og kom
muner
........................
Andre tilskud
................
Kontingent
....................
Entréindtægter
................
Salg af postkort m. v. ...
Arv
.................................
Renter
............................
Diverse ............................

Kr.

0.

12.726,87
11.902,85
500,00
600,00
4.827,00
505,50
46.716,78
2.261,33
16,31
80.061,64

Beholdning overført fra
forrige år ....................

Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger ........................ 19.313,00
Lys, varme, rengøring ... 7.086,22
Køb, undersøgelser, kon
servering, forsikringer... 3.655,07
Indretning af magasin ... 22„85,95
Telefon, kontorhold ....... 1.512,74
Bibliotek m. v....................
236,25
Arveafgift ........................ 5.227,00
Diverse ............................
612,20
59.928,43
At overføre til næste år
(restarv)
.................... 26.677,85

6.544,64
86.606,28

86.606,28

Besøgstal i 1969: 8.794 (heraf 1.580 skoleelever, der har besøgt mu
set som led i undervisningen).
Undersøgelser: Udgravning af Udby mesolitiske boplads i Barmosen
ved Vordingborg er bleve fortsat.
Nyindretninger: Arbejdet med indretning af studiesamling og magasin
er afsluttet.
Erhvervelser: samlingen er blevet forøget med 61 protokolnumre (bort
set fra oldsager). Af erhvervelser fremhæves prospekt fra 1853 af Algade
i Vordingborg, tegning fra 1829 af borgruinen, barselspotte og 2 fade af
stettinergods samt et taffelformet klaver fra ca. 1840.
T. Worsaae.

GRUNDTVIGS MINDESTUER
Bestyrelsen har på sit årsmøde 8. sept. 1969 indgående drøftet mulig
hederne for at gøre det lille smukke museum i Udby præstegård kendt af en
større offentlighed. Man accepterede månedsskriftet „Bo Bedre“s tilbud om
omtale med udstedelse af en fribillet pr. besøgende ægtepar. Et billede af
præstegård med oplysninger om museet er velvilligt ophængt i Udby kro,
men de er fremdeles ikke lykkedes at få politiets tilladelse til opsætning af
et vejskilt ved hovedvej 2 med henvisning til museet. Man vedtog at for
søge påny.
Den Sjællandske Bondestands Sparekasse har i årets løb skænket mu
seet 5.000,- kr. til vedligeholdelse af Ringerhuset og samlingerne.
Grundtvigs Mindestuer i Udby har i 1970 tilsluttet sig „Storstrøms
amtets Museers Samarbejdsudvalg“ .
A4. Bredsdorff.
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Driftsregnskab fra 1. jan.-31. dec. 1968.
Indtægter:
Entreindtægt ....................
Kort og vejledninger ...
Huslejeindtægt ................
Renteindtægt ....................
Gave Bondestandens Sparekasse
........................

Kr. 0 .
618,00
292,50
2.100,00
1.635,88
5.000,00

Udgifter:
Lønninger fru Christensen
Telefonabonnement ........
Renter og afdrag lån ........
Vedligeh. Ringerhuset ...
do.
samlinger
...
Skatter
............................
Forsikringer
....................
Bestyrelse og tilsyn .......
Telefon, porto, regnskab..
Installation af telefon, fru
Christensen
................
Overskud

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

9.646,38

Kr. 0 .
2.400,00
218,00
124,00
3.419,35
191,75
87,14
187,40
108,00
203,00
1.125,00
8.063,64
1.582,74
9.646,38

Stans pr. 31. dec. 1968.
Aktiver:
Kr. 0 .
Ejendommen .................... 20.000,00
Samlinger (brandforsikret
for 9.000 kr.) ........... 3.000,00
Beholdning af kort og vejledninger
.................... 1.595,00
Sparekasseb. 401-06-05835
indsat kapital ................ 22.000,00
renter
........................ 3.714,76
Sparekasseb. 440-02-41932
21,71
Kontantbeholdning
.......
186,76

Passiver:
Kr. 0 .
Østifternes husm. kreditf.
804,39
Sparek. for Vordingborg
og Omegn ....................
548,25
Formue ............................ 49-165,59

50.518,23

50.518,23

Vordingborg, den 30. april 1969.
P. Froberg Møller, kasserer.

Morten Bredsdorff.

Driftsregnskab fra 1. jan.-31. dec. 1969.
Indtægter:
Entreindtægt ....................
Kort og vejledninger .......
Huslejeindtægt ................
Renteindtægt ....................
Gave Sparekassen Sjælland

Kr. 0 .
585,00
332,00
2.200,00
1.702,44
2.000,00

____________
6.819,44
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Udgifter:
Lønninger fru Christensen
Telefonabonnement
........
Renter og afdrag lån ........
Vedligeh., Ringerhuset ...
do.
samlinger .........
Opvarmning museet 2 år
Skatter
............................
Forsikringer
....................
Bestyrelse og tilsyn .......
Telefon, porto, regnskab
2000 vejledninger til salg

Kr. 0 .
2.400,00
452,00
126,12
1.138,43
183,00
400,00
86,20
196,90
173,20
195,90
911,75

Overskud

6.26350
555,94

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

6.819,44

Status pr. 31. dec. 1969.
Aktiver:
Kr. 0 .
Ejendommen .................... 30.000,00
Samlinger (brandforsikret
for 9,000 kr.) ........... 3.000,00
Beholdning af kort og vejledninger
.................... 3.227,50
Sparekasseb. 220-44-02353
12 md. opsigelse ....... 22.000,00
Sparekasseb. 440-02-41932 4.338,91
Kontantbeholdning ...........
140,26

Passiver:
Kr. 0 .
Østifternes husm. kreditforening
....................
773,04
Sparekassen Sjælland
...
539,75
Formue ............................ 61.393,88

62.706,67
Vordingborg, den 30. april 1970.
P. Froberg Møller, kasserer.

62.706,67

M. Bredsdorff.

NÆSTVED BY- OG EGNSHISTORISKE ARKIV 1969.
Den 1. april 1969 fik arkivet ny status. Fra at være en selvejende in
stitution overgik det til at være en afdeling af Næstved Centralbibliotek med
Næstved købstad samt Præstø og Sorø amter som ansvarlige for økonomien.
I årets løb har der til arkivet indgået henimod 150 protokoller og henimod 200 billeder. Desuden adskillige gamle kort og tegninger, 16 skuds
målsbøger, ejendomspapirer, årsberetninger, gamle og nye, fra en række in
stitutioner og foreninger, medlemsblade fra forskellige foreninger og organi
sationer, lejlighedssange fra forenings- og familiefester, gamle numre af „Jul
i Næstved“ . Fra Det kongelige bibliotek er modtaget en fortegnelse over lit
teratur om Næstved gennem tiderne.
Af de indgåede sager, som især vedrører Øster Flakkebjerg herred af
Sorø amt kan nævnes: Arbejderforeningens sygekasse 1928-38 og Havnelaugets regnskab 1931-38 begge fra Karrebæksminde, protokoller 1866 og
nogle år fremefter vedr. filialerne i Ladby, Fodby og Bistrup under Banken
for Næstved og Omegn - Industribanken; sognefoged i Hyllinge Axel V.
Jensens arkiv 1871-1931 med familiepapirer, billeder og protokoller; ind
friede pantebreve vedr. ejendommene Ny Holsted skole og Herlufsholm kom
munekontor; et gi. kort over Sorø amt; Skelby-Gunderslev sygeplejeforenings
protokol 1939-59.
Fra Rigsarkivet har man skaffet sig kopier af folketællingslisterne for
Næstved købstad 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860. I
efteråret 1969 afholdtes et slægtsforskningskursus i Fuglebjerg, som arki
vet og Sorø amts Historisk Samfund var fælles om. Dette kursus, som blev
ledet af undertegnede, medførte oprettelsen af Fuglebjerg lokalhistoriske Ar
kiv. Det nye arkiv, som således udskilles fra Næstved-området, har fået over
ladt de arkivalier, som Næstvedarkivet havde samlet fra Fuglebjerg stor
kommune.
I august måned startede arkivet en avisregistrering omfattende de aviser,
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der er udkommet i Næstved siden 1837; man er nu nået frem til 1853, og
et stort lokalhistorisk og personalhistorisk stof fra Øster Flakkebjerg herred
er medtaget i denne registrering.
A. Strange Nielsen.
NÆSTVED BY- OG EGNSHISTORISKE ARKIV 1970.
Arkivets 12 medarbejdere har haft et travlt år i 1970. Arbejdet med
registrering og arkivering er som sædvanligt udført på to månedlige aftener
året rundt, og det har så nogenlunde været muligt at få sagerne fra hånden,
efterhånden som de er indkommet. Af vigtigere indgåede sager kan nævnes:
Glumsø Biblioteksforening 1934-61 (2 bd.), Åsø Læseforening 18791907 (1 bd.), Husmandsforeningen for Vallensved 1903-69 (13 bd.). H er
lufsholm 1904-70 (18 bd.), Karrebæk 1963-69 (1 bd.), Fodby 1903-69 (4
bd.), Vejlø sogns arbejdeforeninger 1915-66 (13 bd.), Toksværd Gødnings
forening 1916-70 (1 bd.), Toksværd Afholdsloge 1922-67 (3 bd.), Sipperup Andelsfryseri 1950-65 (1. bd.), Hyllinge Gymnastikforening 1911-26 (1
bd.), Skelby-Rislev Hesteforsikring 1907-62 (5 bd., 2 pk.), Skelby Hagl
skadeforening 1915-62 (1. bd.), Skelby udflytteres Brandforsikring 18951963 (3 bd.), en elevs dagbog for ophold på Haslev Højskole 1893-94 (1
bd.). Desuden billeder, kontrakter, skøder, brochurer og andre småtryk samt
en del privatarkiver.
I samarbejde med LOF har man gennemført et slægtsforskningskursus
med 19 deltagere. Pens. førstelærer Alfr. Nielsen, Glumsø, har gennemregistreret „Jul i Næstved“ 1934-55 (det udkomne) og den lokale Næstvedblæksprutte „Spyfluen“ 1946-48 (det udk.). Avisregistreringen er fortsat og
årgangene 1850-55 af Næstved Avis er registreret.
Fra Rigsarkivet er anskaffet xerox-kopier af folketællingslisterne for
diverse år fra 1787 til I860 for Næstved købstad, Herlufsholm, Karrebæk og
Toksværd sogne, og de er nu tilgængelige for interesserede. En række sager
er afsendt til og modtaget fra andre arkiver landet over; mange forespørg
sler er besvaret og materiale er stillet til rådighed for forskere, pressen og
andre.
Materiale til arkivet modtages gerne. Det kan indleveres ved bibliotekets
udlånsskranke.
A. Strange Nielsen.
FAXE HERREDS LOKALHISTORISKE ARKIV
Beretning for 2968/69 og 1969/70.
Arkivet etableredes i 1965 som en afdeling af den i 1963 oprettede
Faxe Herreds Museums- og Kunstforening.
1. marts 1968 udskiltes arkivet fra Museumsforeningen og har siden
da fungeret som en selvejende institution med egen styrelse, der tæller re
præsentanter fra de fleste af de 12 sogne, hvoraf Faxe Herred bestod inden
kommunesammenlægningen.
Styrelsens formand er bankdirektør F. A. Hartz, Faxe Ladeplads, og
arkivets leder er kontorchef Ejgil Pedersen, Faxe Ladeplads.
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Efter at arkivet i 3 ar havde haft opbevaringsvanskeligheder for det ind
samlede materiale på Hylleholt skole, fik man i sommeren 1968 rådighed
over et velegnet lokale på Vemmetofte kloster, ved siden at klosterets eget
arkiv, og det var her muligt at opstille arkivmaterialet i systematisk orden.
Materialets indsamling, registrering og arkivering varetages af et frivilligt
og ulønnet arbejdsudvalg på 5 medlemmer.
Arkivets driftsbudget andrager ca. 4.000 kroner årligt, der sikres ved
tilskud fra herredets kommuner, banker og sparekasser, virksomheder og
private.
Arkivet indsamler og katalogiserer alt trykt og utrykt materiale samt
billeder, der har forbindelse med personer, topografiske lokaliteter samt virk
somheder, foreninger m. v. indenfor følgende sogne: Tureby, Sdr. Dalby,
Ulse, Øster Egede, Vester Egede, Kongsted, Alslev, Karise, Spjellerup-Smerup, Vemmetofte, Fakse, Hylleholt, Roholte.
Arkivet har i de forløbne år formået at oparbejde en værdifuld samling
lokalhistorisk litteratur, dels ved køb men fortrinsvis ved gaver fra den me
get store kreds af interesserede personer, som slutter op omkring arkivet.
Også den faglige håndbogssamling tæller mange bind, ikke mindst på grund
af gaver fra Landsarkivet for Sjælland. Arkivalietilvæksten har andraget 359
numre repræsenterende ca. 4.000 protokoller, bind, pakker og enkeltstykker.
Af det registrerede materiale kan fremhæves:
Forhandlingsprotokol for Roholte Kontrolforening 1934/62. - FaxeHylleholt Fugleskydningsselskabs forhandlingsprotokol 1905/55. Spjellerup-Smerup Hesteforsikring, forhandlingsprotokol 1928/61. - Naturfred
ningskomiteen for Faxe og Omegn, forhandlingsprotokol. - Spjellerup-Smerug Husmandsforening, forhandlingsprotokol 1903/65. - Spjellerup-Smerup
Venstrevælgerforening, forhandlingsprotokol 1896/1936. I/S Faxe Pri
vatskole, forhandlingsprotokol. - Auktionsprotokol for Faxe Ladeplads m. v.
1906/21. - Komplet udskrift af Tureby Kirkebog 1661/1713. Trolovede,
viede og døbte. - Instruks af 9 /1 1896 for strandfoged J. P. Hansen, Faxe
Ladeplads. - Originaltegningerne til det nu nedbrudte meget omtalte „Rollotårn“. - Privatarkiv for urmager og musikdirektør Hans Rasmussen, Hyl
lede, omfattende en nodesamling, musikerjournal 1898/1945, samt urmager
journal 1898/1954 samt enkelte nodeværker fra hans broder og kollega
Lars Rasmussen, Kongsted. - Privatarkiv fra landpostbud Niels Chr. Nielsen,
Kongsted, omfattende hans ansættelsesbrev og kaldsbrev samt 10 stk. skuds
målsbøger. Faxe Handelsskole, protokoller m. v. - Tærskeselskabet for
St. Spjellerup og Omegn, forhandlingsprotokol. - Roholte Sogns Kvashuggerforening, forhandlingsprotokoller. - Svendeforeningen for Faxe og Om
egn. - Faxe og Omegns Venstrevælgerforening. Roholte Aftenskole. —
Syd- og østsjællandske ungdomsforeninger. - Privatarkiv fra parcellist Kr.
Aug. Nielsen, Roholte, omfattende bl. a. dagbogsoptegnelser for årene
1909/56.
Ejgil Pedersen, arkivleder.
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MØNS MUSEUM
1969-70.
Ca. 1000 genstande, deriblandt ca. 350 nr. fra Karl Karisens hjem i
Tostrup, hovedsagelig fajance, porcellain, malm- og messingting, en del møb
ler, bl. a. en slagbænk ca. 1800. - Ca. 100 stk. broderier fra nyere tid fra
dyrlæge Christensens dødsbo i Askeby. - Brændevinsbrænderi ca. 1800 tal
let, fundet i jorden ved Gammelsøskolen. - Maleri af Nøbøllegård, også
kaldet Doktorgården. Gave fra fru Margrethe Boye, født Macheprang. - Ma
leri af dr. Marcheprang fra købm. Theisens dødsbo, Nyråd. - Maleri af
Mølleporten malet 1842 af en mønsk maler Viggo Nielsen. Erhvervet af
Møns Museum. - Himmelseng, rødmalet fyrretræ, erhvervet af Møns Mu
seum. - To prøver bibelske motiver, sign. godkendt af Joakim Skovgaard
plus et selvportræt af H. C. Christoffersen, Nyborre, mønsk maler. - Skor
stensfejer Jørgensen, Nygave, Stege. Laugs- og broderbreve, tegning af Carl
Block plus lidt fajanceting. - Pyntekårde fra C. Meincke, herredsfoged på
Møn 1818. - En del af Estrid Christensens kunstværker plus nogle linoleums
tryk og tegninger. - 5 Porcelainsdukkehoveder, Ingeniør Andersen, Stege. Mælkevogn fra Stege-Lendemarke mejeri ca. 1920. - Brandsprøjte, Ford T
24 fra Damme. - En del protokoller og foreningsfaner.
Besøgsantallet har ligget på ca. 7000.
Engelund-Nùkkelsen.
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