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HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT

Jagten „Anne M arie“ af Nyord. Den var bygget i 1873, malte 28 tons og
førtes af Soren Peter Espensen fra N yord (foto, efter maleri i privat eje,
Stege. Forf. 1968).
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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 (1975) 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, kontorchef
Ejgil Pedersen, Fakse Ladeplads, gdr. Knud Hansen, Holme Olstrup, forstan
der K. Rich. Jensen, Store Heddinge, overlærer Ebba Køie, Karrebæk, fru
Else Porsbo, Borre, og dommer T. Worsaae, Jungshoved. Redaktionsudval
gets formand er lektor F. Michelsen. Indmeldelser i foreningen modtages af
kassereren (se ovenfor).
Om ældre årgange af samfundets årbøger se omslagets 3. side.

EN ORNAM ENTERET FL IN T E S T E N
FRA Æ LD RE STENALDER
Ved Anders Fischer.

å det område, hvor Holmegårds Mose nu findes, lå der i ældre
stenalder en sø1). Langs bredderne af denne har der ofte boet
mennesker. I tiden mellem ca. 7.000 og 6.000 før Kristi fødsel var
der således gentagne bosætninger på et næs ved søens sydbred. De
mennesker, som boede her, holdt sammen i smågrupper bestående
af én eller nogle få familier. De ernærede sig ved jagt og fiskeri
samt ved indsamling af bær, frø og frugter. Omkring det sted, hvor
deres hytter stod, hobede affaldet sig op, og da bosætningerne op
hørte, var der fremkommet et op til 30 cm tykt lag af flintaffald og
knoglestumper2).
Som tiden gik, groede søen til, og siden bredte tørveaflejrin
gerne sig hen over de tidligere søbredder. Tørvedannelsen var så
kraftig, at de dele af bopladsen, der havde ligget nærmest ved søen,
efterhånden dækkedes af et op til 2,5 meter tykt lag af tørv. Så
ledes indkapslet henlå affaldet og de øvrige bebyggelsesspor ufor
styrret gennem årtusinder, og først i vore dage har de atter set
dagens lys. Det skete for alvor i 1971, hvor Holmegårds Glasværk
gik igang med at opføre en fabrikshal på stedet. I denne forbin
delse blev størstedelen af kulturaflejringerne gravet op og kørt bort.
Mange og uvurderlige oplysninger om oldtidsmenneskenes tilværelse
forsvandt ved denne lejlighed mellem gravkoens kæber.
Noget blev dog reddet i sidste øjeblik. Det drejer sig blandt
andet om fundmaterialet fra tre korte, mens hektiske udgravninger
i 1970-71. Ved disse udgravninger undersøgtes 18,6 kvadratmeter
af kulturlaget. Dette lå ca. 0,5 meter under grundvandsspejlet og var

P

393

Fig. 1: Den restaurerede f lint knold set fra to sider. Målestoksforhold 5:7.

394

dækket af omkring 2 meter tørv. Resultatet var et stort antal red
skaber og affaldsproduker af flint, ben og tak3). Disse oldsager
stammer fra flere bosættelser, idet de repræsenterer materiale fra
mindst to arkæologiske tidsafsnit - nemlig perioderne tre og fire
i Beckers kronologiskema for sjællandsk Maglemosekultur3a). Denne
datering gælder antagelig også for den del af fundmaterialet, som
skal omtales i det følgende.
Emnet for denne artikel udgøres af 67 flintafslag og 3 flint
kærner, der alle har kunnet sættes sammen til en ca. 21 cm lang
flintknold af form nærmest som en banan (fig. 1). Flintknoldens
overflade er dækket af et op til 1 mm tykt, omtrent benhårdt bark
lag bestående af finkrystalinske kiselforbindelser (dehydreret flint).
Det spændende ved stenen er, at der i barklaget er indridset et stort
antal fine streger. De findes over hele stykkets overflade og danner
en række figurer og geometriske mønstre (fig. 2).
Ved første øjekast får man let det indtryk, at ornamenterne er
anbragt helt planløst, men ser man lidt nøjere på dem, vil man dog
iagttage et vist system. I den tykke, jævnt rundede ende ses en række
omkringløbende ornamentale bånd. Nærmest midten af flinttstykket
er der 2 delvis udviskede borter af trekanter udfyldt med krydsskra
vering. Videre bort fra midten kommer et omkringløbende zigzag-bånd, og yderst ved enden findes en række zig-zag på linie. Hen
over selve spidsen er der trukket en særlig kraftig streg, som i begge
ender afsluttes af et felt med fint indridset krydsskravering (fig.
3 og 4). Det kan således slås fast, at der ved denne ende af stenen
optræder en form for komposition i indridsningerne.
På den øvrige del af flintknolden synes det ikke muligt at
finde et system, hvori samtlige motiver indgår, men det kan dog
iagttages, at de alle er orienteret sådan, at deres længdeakse er om
trent parallel med flintstykkets længderetning. Lidt forskudt i for
hold til midten findes i et bælte rundt om flintstykket en gruppe
af figurer, der tilsyneladende udgør en form for helhed. Det drejer
sig om 3 krydsskraverede bånd, 2 dobbeltlinier med korte tværstreger
langs begge sider samt 2 enkeltlinier med korte tværstreger langs
den ene side. To af de krydsskraverede bånd er placeret umiddelbart
op ad hinanden, mens det tredie, der er knap halvt så stort som de to
andre, befinder sig omtrent på den modsatte position. På hver side
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Fig. 2: Stenen set fra fire sider. Fotografi med optrukken ornamentik.
Målestoksforhold 5/7.
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De omkringlobende ornament bånd ses nederst på stenen, og det mtndste af
de krydsskravede bånd befinder sig nar midten på billederne langst til venstre
og langst til højre.
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af de to store krydsskraverede bånd og således adskillende disse fra
det lille, findes de to „dobbelttandede“ linier. At de nævnte figurer
udgør et samlet hele, antydes af, at de åbenbart er fremkommet i
én omgang. Starter man med det lille krydsskraverede bånd og be
væger sig i en bestemt retning rundt om stenen, viser det sig, at
figurerne er indridset med gradvist tykkere streger. Dette forhold
kan bedst forklares ved, at alle 7 figurer er indridset i én omgang
med et instrument, som gradvis er blevet sløvt.

Fig. 3: Den restaurerede flint knold set fra den ene ende.
Målestoksforhold 1:1.

Førstehåndsindtrykket af total planløshed må således vige - der
er et vist system i stregerne.
Nået så vidt må man uvægerligt spørge sig selv, hvad meningen
har været med disse indridsninger. Er der tale om tilfældige møn
stre svarende til nutidsmenneskets kradserier på notesblokken under
en telefonsamtale, eller ligger der en mere bevidst handling bag?
Spørgsmålet har været rejst adskillige gange i forbindelse med andre
ornamenterede genstande, men noget endeligt svar er ikke frem
kommet4). Til belysning af problemet kan følgende forhold drages
frem:
1) Der kan ofte iagttages en klar komposition5).
2) Mange af motiverne går igen fra genstand til genstand6).
3) Ornamenteringen optræder langt hyppigere på nogle red
skabsformer end på andre7).
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Som eksempel på det sidste kan nævnes, at ornamentikken op
træder relativt hyppigt på flintægdolke, mens den kun sjældent er
iagttaget på de samtidige lystertænder, der ellers frembyder lige så
egnede flader. Da lystertænderne i øvrigt optræder i stort tal, kan
man med rimelighed antage, at det er fuldt bevist, at netop flintægdolkene er blevet foretrukket. Ud fra de to førstnævnte forhold
kan det desuden formodes, at der ligger klare forestillinger og tra-

Fig. 4: Flintafslag med indridsninger i harken. Stykket stammer fra den lykke,
randede ende af flintknolden, og man ser klart den kraftige ridse, der går
hen over spidsen. 3:2.

ditioner bag indridsningerne. Der skal på denne baggrund slås til
lyd for, at indridsningerne opfattes som en form for kommunika
tions-middel i dette ords bredeste betydning. Dette skal forstås på
den måde, at ornamentikken på linie med anden kunst og i lighed
med f. eks. tale, gestikulationer, danse, ritualer o. 1. kan have et
kommunikerbart indhold8). Indholdet behøver vel at mærke ikke
at være præcise, utvetydige meninger eller forklaringer.
I det følgende vil indridsningerne på stenen blive opfattet som
et kommunikationsmiddel, og målet er derfor at finde frem til de
enkelte motivers symbolværdi.
Sammenholdt med stenens facon og størrelse kunne de omkringløbende ornamentbånd ved den ene ende samt den kraftige
399

streg over spidsen tages som udtryk for, at der er tale om en fallos
(d.v.s. en afbildning af det erigerede, mandlige kønslem). Orna
menterne angiver netop de mest karakteristiske træk ved nævnte
lem - den fortykkede ende (agernet) samt sprækken ved spidsen
(fig. 4). Der er langt fra tale om en anatomisk korrekt fremstilling,
men tages datidens almindelige tilbøjelighed i retning af stiliserede
og geometriserende afbildninger i betragtning (se fig. 5), skulle
der være et rimeligt grundlag for at tale om et fallos-symbol.

Fig. 5: M enneskefrem stillinger fra aldre stenalder. Figurerne til venstre er
fra en hjortetaksøkse fra Vekso Mose, Nordsjailand. Gruppen til bojre er
indridset i en nrokseknogle fundet ved Ryemarksgdrd, M idtsjalland.

Så vidt så godt, men hvad med de øvrige ornamenter? På et
lille antal smykker og redskaber fra den ældre stenalder er iagttaget
indridsninger, der må opfattes som stiliserede afbildninger af dyr
og mennesker. Det gælder f. eks. ristningerne på en hjortetaksøkse
fra Veksø Mose, hvor der afgjort er tale om afbildninger af en
kvinde og en mand (se fig. 5). Selv om der ikke er så klare an
givelser af hoved og ben, kunne det mindste af de såkaldte „krydsskraverede bånd“ på stenen måske udgøre en sådan simpel menne
skefremstilling (se fig. 6). 1 så fald skal det snarest være en per
son af hankøn. Godtages denne udlægning, kommer man næppe
uden om, at de to store - desværre ufuldstændige - krydsskraverede
bånd ligeledes skal forestille mennesker. Indridsningernes lighed
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Fig. 6: Formodet menneskefigur i fotografi (uoptm kkel) og i tegning.
Fire gange naturlig størrelse.
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Fig. 1: Fragmenterne inden sammenlimningen.
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med det menneskelige udseende er imidlertid langt fra slående, og
tolkningen kan alene underbygges ved motivernes lighed med umis
kendelige menneskefremstillinger. Selv hvis tolkningen er korrekt,
er der dog ikke opnået et nøjagtigt kendskab til den symbolværdi,
som en menneskeafbildning eventuelt havde for stenaldermennesket.
Herefter synes det ikke muligt at nå videre i tolkningen af de
enkelte ornamenter. Ingen af de resterende motiver kan sættes i for
bindelse med kendte ting eller fænomener, og deres eventuelle sym
bolværdi forbliver derfor skjult. Opmærksomheden skal i stedet ret
tes mod de begivenheder, der fandt sted efter at stenen var blevet
ornamenteret.
Som nævnt er flintknolden sat sammen af 67 afslag og 3 kær
ner (se fig. 7). Ved sammenlimningen af stumperne blev de en
kelte fragmenter samlet præcis i den modsatte rækkefølge af den,
hvori de i sin tid blev afspaltet. Herved har ophugningsprocessen
kunnet fastlægges ganske nøje. Man kan følge flintsmedens arbejde
slag for slag, og man får på denne måde et indblik i datidens flint
teknik.
Ophugningen af stenen er foretaget med henblik på fremstil
ling af lange, tynde og regelmæssigt formede afslag - såkaldte „flæk
ker“. Da moderne eksperimenter har vist, at fremstilling af denne
form for afslag hører til de vanskeligste discipliner inden for flint
håndværket10), kan det være lærerigt at se, hvordan stenaldermanden
greb sagen an. Bemærkelsesværdigt er det omhyggelige forarbejde,
som er gået forud for selve flækkeafspaltningen. Der blev for det
første frembragt en slagflade, som befandt sig i en let spids vin
kel i forhold til den påtænkte afspaltningsretning. Desuden måtte
man gentagne gange fjerne alle fremspringende og udhængende om
råder langs slagfladekanten for at sikre, at slagfladen ikke brød sam
men i afspaltningsøjeblikket11). Endelig var flinthuggeren meget
omhyggelig med placeringen af det slag, som skulle afspalte flæk
kerne (se fig. 8).
Selv om der således blev lagt stor omhu i arbejdet, var det ikke
hver gang, at resultatet blev godt, og det lykkedes derfor kun at
fremstille en halv snes flækker. Af disse er kun et par af de mindre
vellykkede blevet fundet. De øvriges form og størrelse kendes alene
fra det hulrum og de afspaltningsar, de har efterladt sig i stenen
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F/g. 8: Ophugningsskema. Pilene viser, hvor slagene er faldet, og skrave
ringen angiver de omrader, som huggedes bort.

404

Beskrivelse af ophugningsforløbet - jævnfør modstående side:
A:

I Flintknolden hugges midt over.
II Med en serie af spaltninger på tværs af stykket tildannes en slagflade.
III Der frembringes en serie lange, tynde og regelmæssigt formede af
slag. Forud for hver af spaltning fjernes fremspringende og udhæn
gende områder langs slagfladekanten („trimning“ ). De sidste slag
i serien fuldfører ikke deres afspaltningsbane, men bøjer ud inden
de når kærnens spids.
IV Et fremspringende område hugges bort.
V Kærnen gøres atter spids ved hjælp af en række små, tynde afspaltninger.
VI De sidste ujævnheder hugges bort.
VII En serie lange, tynde og regelmæssigt formede afslag („flækker“ )
afspaltes. Forud for hver afspaltning trimmes slagfladekanten. De
sidste 4 afslag bliver meget korte, og efter et sidste slag, der ikke
giver nogen afspaltning, kasseres kærnen.

B:

I Der afhugges en serie uregelmæssigt formede afslag. Et af slagene
følger ikke en normal, retliniet afspaltningsbane, men „dykker“ og
fjerner derved kærnens ende.
II Størstedelen af barklaget hugges bort.
III En serie uregelmæssige afslag afspaltes.

C:

I Et fremspringende område fjernes.
II Med en serie hug på tvæs af flintstykkets længdeakse frembringes en
slagflade.
III Ved de første afspaltninger bliver slagfladekanten trimmet og afspaltningsinstrumentet placeres tæt ved slagfladens kant. Da det ikke
resulterer i regelmæssigt formede afslag, bliver de følgende spåner
afhugget mere skødesløst.
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(se fig. 9). Det forhold, at netop de mest velformede afslag mang
ler, mens stort set alle øvrige fragmenter er tilstede, tyder på, at
flækkerne er taget til side til senere anvendelse.
På dette punkt melder spørgsmålet sig, om der kan være nogen
sammenhæng mellem ornamenteringen og ophugningen. Et entydigt
svar kan ikke gives, men det helt usædvanlige forhold, at største
delen af fragmenterne lå samlet i en lille dynge, antyder i det mind
ste, at flintsmeden har ment. at der var noget særligt ved disse af
slag.

Fig. 9: Restaureret flintkærne med ar efter 4 flækker. 1:1.

406

NOTER:
1) Holmegårds Mose ligger ca. 10 km NØ for Næstved. Om stenalder
bopladserne i mosen se: H. C. Broholm: Nye Fund fra den ældre Sten
alder. Holmegaard- og Sværdborg-Fundene, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1924. C. J. Becker: En 8000-årig Stenalderbo
plads i Holmegaards Mose. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1945.
C. J. Becker: Die Maglemosekultur in Dänemark, Actes de la Ille ses
sion. Zurich 1950, 1953.
2) Bopladsen har tidligere været omtalt under betegnelsen „Holmegård V “,
C. J. Becker, 1953, s. 181.
3) Fundmaterialet opbevares på Næstved Museum og på Nationalmuseets
1. afd. under betegnelserne Fe. 4. III og HM 1-356.
3a) C. J. Becker: Maglemosekultur på Bornholm, Aarbøger for Nordisk
Oldkyndighed og Historie 1951.
4) J. G. D. Clarke: The Mesolithic Settlement of Northern Europe, Cam
bridge 1936, s. 167. J. Brøndsted: Danmarks Oldtid, 1957, s. 88.
F. Schlette: Ornament oder Symbol? Zu den Anfängen ornamentaler Ge
staltung, Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte, Bd. 53, Ber
lin 1969. A. Marchack: New Techniques in the Analysis and Interpre
tation of Mesolithic Notations and Symbolic Art, Valcamonica Sympo
sium, 1970.
5) D. Liversage: Ornamented Mesolithic Artifacts from Denmark, Acta
Archaeologica X XX VII, 1966, s. 236. E. Brinch Petersen: A. Survey
of the Late Paleolithic and the Mesolithic of Denmark, The Mesoli
thic in Europe, Warsaw 1973, c. 167.
6) J. G. D. Clarke, 1936, s. 167.
7) E. Brinch Petersen, 1973, s. 101.
8) L. A. White: Symboling: A Kind of Behavoir, The Journal of Psycho
logy, 53, 1962. R. Ross: Communication, Symbols and Society, Make
Men of Them, Charles C. Hughes (ed.), 1972.
9) D. Liversage, 1966, s. 232.
10) A. Krag og J. Meldgård: Mand og flint, 1964. D. E. Crabtree: Tools
used for making flaked stone artifacts, Tebiwa, Vol. 10, No. 1, 1967.
11) j.f. F. Bordes and D. Crabtree: The Corbiac Blade Technique and
Other Experiments, Tebiwa, Vol. 12. No. 2, 1969.
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L IV S E R IN D R IN G E R
AF

L. P. RA SM U SSEN , STU B BERU P
SK R E V E T 1912
L. P. Rasmussen har selv lavet flere afskrifter af sine erindringer til
sine efterkommere. Dette er gengivet efter en af afskrifterne, som til
hører gdr. frk. Eline Jensen, Sønderby, Borre, Møn. Forfatterens stave
måde er bibeholdt. Han døde 22/4 1924, 84 år gammel. Illustratio
nerne til erindringerne er, efter henvisning af museumsdirektør Jørgen
Slettebo, Sønderborg slot, taget fra Illustreret Tidende 1864.

EG er født 1. Juni 1839 og er nu 70 som kaldes for Støvets Aar
derfor vel jeg nedskrive mine Oplevelser for at mine 8 Børn
som er spredt rundt omkring i Verden kan mendes mit Liv. Min
Fader var Fæstegaardmand Rasmus Frederiksen i Magleby han blev
gift med en Datter derfra Stedet hvormed han fik Gaarden, med
hende fik han 7 Børn 6 Sønner og en Datter saa døde hun, saa
blev han gift med min Moder som var Datter fra Sognefogedens
Gaard i Kælby, med hende fik han 3 Døttre og 2 Sønner, min æld
ste Halvbroder Hemming blev indebrændt i Magleby Præstegaard
1849 og 1850 kom min næstældste Broder Hjem fra Krigen og døde
straks efter. Jens fik en Gaard i Raaby hans Søster Sine boede hos ham,
Ludvig fik en Gaard i Sømark, Frederik en Gaard i Magleby, Hans
reiste tel Amerika han lever endnu det er den eneste af mine halv
Søskende der er telbage, min helsøster Else blev gift med Diderik
Nielsen Sønderby Hanne med Jens Olsen Aalebæk, Mette Stine
med Peter Breitensten Raaby, min yngste Broder Anders Rasmus
sen fek min Fødegaard i Magleby. Jeg har mærkelig nok levet un
der 7 Konger Christian den 8 Frederik 7 Christian 9 og i 1864 blev
jeg som Fange ført tel Prøisen der var Kong Vilhelm derfra tel
Østrig under Keiser Josef og saa under Frederik den 8 nu Christian

J
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den 10. Der blev talt meget om Tyge Brahe i mine Drengeaar nogle
Dage var T.B.’ Ulykkesdage, og jeg var født paa en af de Datoer
og det var uheldigt. Det første Uheld var, at jeg, der var en fire à
fem Aar, vilde se, om en Kat kunne svømme og derfor vilde jeg ka
ste den i vor Mødding men istedetfor faldt jeg i men skønt der var 1
Alen Vand kom jeg op og stod og brølede til Moder kom og hjalp

mig. 1847 brændte der 2 Huse i Magleby Smedens og Jens Bødkers,
de laa lige overfor Christian Rasmussens Gaard. Smedien laa tæt ved
Veien Husene ved den anden Side Bækken Husene var bygget sam
men. De blev saa bygede nede paa Markerne og Smedien blev flyt
tet med den Vilde vi Drenge ellers gerne beholdt der midt i Byen
ti vi var tidt derinde for at varme os lit naar vi kørte i Slæde eller
rente paa Is. Den 10. Januar 1848 blev min yngste Broder født,
det var Faders tolvte Barn og derfor skulde der være stort Barselgilde med Dans, og jeg fik et Par nye Støvler, men saa døde Chri
stian den 8 saa det blev forbudt at have Musik, jeg var bedrøvet
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fordi jeg ikke fik prøvet de nye Støvler, men om Foraaret blev
der mere at sørge over, ti da maatte 3 af mine Brødre reise i Kri
gen. 1849 brændte Magleby Præstegaard og der blev min ældste
Broder Hemming som var Kusk hos Provst Ingerslev brændt til
lige med en Kone der vilde hjælpe ham med at redde hans Tøi.
Min Fader sørgede over alt dette saa han blev syg og aldrig mere
rigtig rask. 1850 kom mine Brødre Hjem fra Krigen, men den
ældste Søren var syg og døde 9 Dage efter af Tyfus. Da Soldaterne
kom Hjem med Seier var der glæde og der blev holdt Gilder for
dem rundt omkring i Landet, da mine Brødre kom fra Soldater
gildet i Magleby og fortalte hvorledes de havde moret dem ønske
de jeg at der kunde blive Krig naar jeg blev stor, og komme Hjem
og feste. Dette Ønske fik jeg opfyldt. Da min Fader blev sygelig
vilde han han altid have mig med naar han skulde ude at køre og
jeg var kun 10 Aar da jeg kunne køre et Par Heste. Dengang var
der tidt Ærinde til Stege, ti der var hverken Købmænd eller Hø
kere paa Landet. Naar vi kørte tel Stege kom der gerne nogen og
raabte aa køb mig 1 Pund Bønner eller en Pot Brændevin det var
de Ting Folk mest manglede og Fader sagde ja husk paa det Dreng
og det skulde jeg nok for saa skænkede Købmanden mig en sød
Snaps. Vi maatte holde ved Mølleporten som blev kaldt Siseboden
der kom en Tolbetjent for at se om vi havde noget i Vognen der
skulde svares Tol af. Naar vi havde handlet gik Fader ned tel Re
stauratør Sandru paa Torvet og fek en Portion Steg, men han spi
ste kun lidt og sagde tel mig nu kan du spise op og det var jeg
rask til, de fleste Gange vi kørte tel Stege var vi inde paa Pollerupgaard, hvor Jens Larsen boede. Saasnart vi dreiede ind ad Veien
til Gaarden kom han og lukkede en lille Lem op i Porten og raabte,
Goddag Rasmus Frederiksen, vær saa god at komme indenfor. Vi
fek Mellemmad og Kaffe, og jeg havde Morskab af at høre dem
sidde og desputere. Jens Larsen var en klog Mand og blev kaldt
for Østmøns Prukurator, han tilbød engang Fader sin Gaard for
2600 Rigsdaler, men Fader syntes det var for stor en Handel, han
vilde Hjem og spørge Moder tel Raads, hun var dog saa klog saa
hun sagde køb den, Jens Larsen skyldte Fader omtrent Halvdelen
af Købesummen, havde Fader bare været dristig til at købe ford
dengang kunde han blevet Herremand ti han eiede 7000 Rigsdaler.
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Næste Dag tog Fader tel Pollerupgaard, men saa havde J. Larsen
betænkt sig. Hvad der ogsaa staar klart for min Hukommelse er
Hoveriet paa Klintholm, første Gang jeg fek Lov tel at ride med
Fader ud at skifte Heste tel Middag, han havde en Mand ude
at køre Møg og en tel at læse, der blev kørt som tel Vædeløb saa
et Par Heste kunde ikke holde ud hele Dagen, jeg var den Gang
en 6 a 7 Aar. Da jeg blev lidt ældre kom jeg med tel at rive Hø
eller neie op i Høsten. Det var morsomt at se de mange Mennesker,
de vilde alle se at sleppe først, men det blev ogsaa lavet derefter.
Hjemme vilde Bønderne have lavet det saa akkurat saa der ikke var
var et Aks at se i Rodenden paa Negen, og vi rev rent med en al
mendelig Rive, der var ingen Hesteriver. Sidste gang jeg var tel
Hove pløiede jeg Efteraarspløining tilligemed Broder Frederik, han
sagte tel mig, nu maa du tage dobbelt saa store Furer som hjemme,
ellers bliver vi ikke færdige tel Aften men saa kom Ladefogen og
sagde tel Frederik Drengen tager altfor store Fure, saa raabte Fre
derik tel mig, sæt Ploven et Hul fra Landet, men saasnart Lade
fogen var lidt borte, sagde Frederik nu kan du tage store Fure igen.
Samme Aar vest 1855 blev Hoveriet afløst. Om Foraaret derefter
kom Forpagter Beck tel Klintholm, han harvede Kornet ned paa
den Jord vi havde pløiet saa daarlig vi troede ikke der kunde blive
Korn naar Jorden ikke blev pløiet om Foraaret vi havde ikke set en
Svenskharve før, men der blev godt Korn, saa Bønderne fek snart
Svenskharver igang med. 1852 døde min Fader 59 Aar og blev
begravet 2 Juli efter gammel Skik med 2 Dages Gilde. Første Dag
mødtes tel Frokost og kom efter Begravelsen og spiste tel Middag
og saa blev der spellet Kort og drukket tel ud paa Natten. Der
vankede hverken Baier eller Toddy, men der blev drukket meget
gammelt 01 og Brændevin, naar der blev en stor Bet kaldtes den
en Brændevinsbet saa skulde de alle have Snaps og 01. Næste Dag
fortsattes der paa samme Maaade. 6. Juli samme Aar var den før
ste og største Folkefest vi har haft paa Møn det var paa Langebjerggaards Mark. Der var Karrusel og meget andet vi aldrig
havde set og Folk kom ikke alene fra Møn men fra Sjælland og
Falster kom de seilende tel Jydeleiet. Der blev holdt mange Taler
og sunget. Mange af dem der havde været hos os tel Begravelse
satte Heste og Vogne hos os fordi de var bange for at faa Plads
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derude, 1853 holdt vi den første Børnefest fra Skolen her paa
Møn det var Lærer Meisler der var Mester for den, han kom tel
Magleby 1851 og havde lært os mange Sange saa han kunde præ
sentere os ude paa Klinten. Der var stor Telslutning, Bønderne fra
hele Distriktet med Køretøier og Madpose telligemed Husmændene
mødtes paa Klinten og tog imod os. Meisler spaserede med Skole
børnene derud med Musik og Fane. Jeg havde No. 1 saa jeg var
Fanebærer. Først spiste vi og der blev holdt Taler og sunget og
var derefter omkring paa de smukke Punkter kørte saa tel Lise
lund og sluttede Festen. Samme Aar holdt Mandemark Skole Børne
fest og nu har her længe været Børnefester fra alle Skolerne paa
Møn. 1853 kom Frederik den 7 tel Møn, han kom kørende gen
nem Stubberup telligemed Grevinde Danner, der var Meisler ogsaa
telrede, han digtede en Sang og lærte os at synge den. Der var
pyntet en Æreport over Veien ligeud for min Gaard, der mødte
Meisler med Skolebørnene og Kongen holdt og vi sang for ham
og han takkede med nogle smukke Ord, vi var stolte lange Tider
efter, fordi vi havde gjort Hunør for Kongen. 1854 blev jeg konfemeret fra den Tid ved jeg intet som er værd at fortælle. Da jeg
var 17 Aar reiste den sidste af mine ældre Brødre fra Hjemmet, saa
blev jeg Gaardbestyrer, og gik i Selskab med Bønderne som med
de Unge, saa jeg levede som den rige Mand i Herlighed og Glæde,
men det skulde blive anderledes, der kan efter det smukke Veir
komme Uveir med Lyn og Torden, saaledes kom ogsaa efter de
glade Aar det rædsomme Krigsaar med Kugler og Granater over
mit stakkels Hoved. 1861 mødte jeg paa Sessjon og blev taget
tel Konstabel og trak No. 30, men Moder kunne ikke unvære mig
og betalte 450 Rigsdaler til en Fritrækker som byttede No. med
mig. Fritrækkerne havde dengang ikke været indkaldt i mange Aar,
men i 1863 blev de 2 sidste Aars Fritrækkere indkaldt tel at lære
i 10 Uger. Jeg skulde melde mig 1 August 63, det var tel Høsten
saa min Moder blev gnaven og jeg ikke glad. Vi var i lære i 6
Uger, og tel Skiveskydning, Felt og Marshøvelser i 4 Uger, 10 Oc
tober reiste vi Hjem. 15 November døde Frederik den 7 og den
26 November fek jeg Pas, og skulde melde mig uopholdelig, der
kom Bud efter 6 Aargange. Min Broder Anders var da 16 Aar,
han kørte for mig og saamange der kunde være paa Vognen tel
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Koster. Vi turde ikke vente efter Dampskib, men tog med Færge
tel Kallehave, saa se at faa leiet en Vogn eller gaa. Gmd. P. Pe
dersen i Magleby var Korporal, saa han var som vor Fører.
Vi gik ind i en af de første Gaarde ved Veien og P. Pedersen
spurgte Manden om han vilde køre for os tel København, men det
kunde han ikke. Hvad sagde P. P. er Du tysksendet, enhver Bonde
i Danmark skulde ligesom jeg reise straks og tage sin Karl med
saa kunde vi jage Tyskerne væk paa 14 Dage. P. Pedersens Karl
var med det var A. Larsen Stubberup. Da Manden hørte dette sagde
han tel Konen, sæt Mad og Drikkevarer paa Bordet at vi kan stelle
dem telfreds, ellers kommer jeg nok tel at reise med i Krigen,
hun fek snart dækket op, og vi spiste og drak Kaffe, tog saa Tvær
sækken med Klæder og Mad paa Nakken og vi gik. Da vi var
næsten ved Enden af den lange Viemose By fek vi en Mand tel
at køre for os. Vi var 11 Mand og skulde give hver 9 Mark nu
3 Kro. for at køre tel Taastrup Station, derfra var Jernbane tel
København. Det var 12 Mil at køre i stiv Vogn en kold Vinternat,
ti det blev Aften inden vi kom afsted Fjedervogn havde Folk ikke,
det var en lang Høstvogn, som vor-e Tværsække fyldte, der blev lagt
et Brædt paa hver Side, saa vi sad som i en Charabank, kun maatte
vi lade Benene hænge udenfor, ti inde i Vognen var ikke Plads.
Det var en stræng og dyr Reise, Benene frøs saa vi maatte løbe
ved Siden af Vognen den meste Tid. Naar vi havde kørt et Par
Mil var der en Kro, hvor Hestene skulde bede og vi som var trætte
og tørstige var inde i Kroen og fek en Genstand det fordyrede Rei
sen. I Køge skulde Hestene bede 2 Timer Kl. var 12 og vi havde
ikke faaet varm Mad den Dag vi spurgte Vægteren om han vilde
vise os et Sted hvor vi kunde faa varm Mad. Jo sagde han der er
en Værtshusholder der var med i forrige Krig, han staar nok op,
det gjorde han saa, vi fek varm Mad, vi spiste drak og holdt
Taler saa de 2 Timer gik hurtig. Da vi kom til Taastrup maatte
vi vente 2 Timer paa Taaget og der var saa mange Folk at vi ikke
kunde komme til at sidde. Vi naaede København Kl. 7 om Mor
genen og gik ind tel en Værtshusholder Hansen ved Rundetorn,
som jeg kom hos da jeg lærte tel Soldat, jeg fek Lov at sove i
hans Seng mens de andre sad paa Stole i Gæstestuen. Jeg sov i 3
Timer og var saa rask igen undtagen Benene var ømme. Ved Mid413

dag tog vi en god Frokost, og saa gik vi op paa Kasernen og melte
os. Da vi var kommen i Trøien, fek vi Lov at gaa i Byen men vi
skulde møde Kl. 9. Vi fek sendt vor eget Tøi Hjem, vi spiste Af
tensmad, og talte om Krigen tel det var Tid at møde i Kasernegaarden, der var nær blevet Mytteri, da der var mange der var
gnavne fordi de skulde møde saa tidlig de begyndte at raabe Hurra,
og saa stemmede næsten alle i saa det var forfærdeligt at høre,
der var flere Hundrede Mand og høie 5 Etages Bygninger rundt
om som gav Ekko. Der var en Sergeant der var saa fornuftig at
staa op paa en Trappe og raabte om vi vilde høre ham, der er begaaet en Feil, I er behandlet som Rekrutter, skønt I er gamle Sol
datter, I maa gerne gaa i Byen naar I blot steller her i Morgen
Kl. 9, saa begyndte vi at synge den tapre Landsoldat og myldrede
ud i Byen. Da jeg en Time efter kom op paa Kasernen for at sove
var alt roligt. Vi var i København en halv Snes Dage og der gik
Rygter om at vi skulde permiteres, men en Dag fek vi hver 60
skarpe Patroner saa vedste vi Besked. Vi var kede af at være i
København ti vi fek kun 50 Øre om Dagen det var knapt tel Mid
dagsmad. En Morgen Kl. 2 maatte vi stelle med fuld Oppakning
det var Regn og Blæst, og vi maatte vente 2 Timer tel Toget gik.
Det var første Gang jeg havde fuld Oppakning paa saa jeg var
færdig at segne. Vi hvilede saa i Vognene til Korsør, der blev vi
jaget ud paa Dampskibet Geiser. Det sneede og blæste, saa vi gik
ned i Lasten for at lune os og faa Frokost af vor Brødpose efter
den lange Morgenstund, jeg sov et Par Timer men blev derefter
meget søsyg til vi om Aftenen naaede Eckernförde Nommerne
blev da raabt op og de fek Indkvarteringseddel. Jeg og to andre
Stakler fek ingen og Sergeanten vedste ikke hvorfor vi ikke var
paa Lesten, han sagde tel os I maa selv sørge for Logis, men det
var ikke nemt i fremmed By hvor vi ikke kunde sproget og Kl.
var 11. Vi gik først tel Marketenderiet for at faa Kaffe det var den
første tyske Kop Kaffe jeg fek og den smagte hverken af Bønner
eller Sukker, men vi tog et Hvedebrød tel det fyldte dog lidt i
vore tomme Maver. Vi gik tel Byen og kom forbi Vagtstuen, der
stod en Sergeant han spurgte hvor vi skulde hen da han hørte det
sagde han, det kan ikke hjælpe I gaar, der er ingen der tager imod
Jer naar de ikke er nødt dertel. Han skaffede os saa Senge paa
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Kasernen. Næste Dag fek jeg et godt Kvarter men en slem Senge
kammerat regtig af de ægte Bysvende, han laante en Daler af mig
tel at købe Fedt for, han gik i Byen og drak Pengene op og kom
fuld Hjem, jeg har ikke faaet Pengene telbage endnu, siden var
jeg heldig at have regtig gode Kammerater. Vi var i Eckernförde
i 8 Dage og havde Marsh og Feltøvelser. Saa marsjerede vi tel Husby,
og kom ind paa en Bondegaard og laa paa Loen i lidt Halm, det

Kaffeselskab foran Barakkterne ved Store Dannevirke.

var første Gang jeg laa med Klæderne paa og vi var gennemblødte
af Turen saa jeg frøs meget. 4 Dage før Jul kom jeg tel en By
som hed Hollingsted, jeg blev indkvarteret i en mendre Gaard,
hvor vi var 4 Mand og kom tel at legge i Sengeklæder. Det var
ualmindelige gode halvgamle Folk, Mandens ældre Broder var hos
dem, han havde tjent i Danmark i 3 Aar og kunde tale dansk saa
han var Tolk, ti Manden kunde ikke et dansk Ord Konen lidt.
De fek vor Lønning og Brød saa vi fek hele Kosten hos dem, vi
havde det udmærket, spiste og drak sammen med dem, det var
meget fornøielig. Manden var gemytlig naar jeg leverede en Vit
tighed lo han saa hjertelig. En aften fek jeg Ordre at møde hos
Kapteinen næste Morgen Kl. 4 og gaa Ordenanti. Jeg mente at jeg
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kom tel at vaage hele Natten for ikke at sove over mig men Konen
sagde at hun nok skulde kalde Kl. 3 og det gjorde hun og havde
Kaffe til mig inden jeg gik. Kaptainen gav mig Breve som jeg skulde
besørge tel Holm Station som laa 2 Mil derfra, og der skulde jeg
være Kl. 7. Det var bælmørkt, og jeg kendte ikke Veien, kun hvad
Kapteinen havde sagt, men jeg naaede dog dertel da Kl. mang
lede 1 Kvarter i 7 og glad var jeg. Dagen før Jul kom vi paa Vagt
ved Dannevirke Skanser det var smukt Veir og de høie Volde stod
helt grønne. Vi var oppe paa Brøstværnet og saa ind over det flade
Land og syntes det kunde være interessant at skyde Prøiserne efterhaanden de kom. Om Eftermiddagen kom General Vilster, vi blev
opstellede og han red hele Rækken igennem og sagde stadigt, God
Dag Kammerater og vi var veltelpas. Men om Natten gik Jeg
Vagt i 2 Timer ved en Jordhøi hvor der opbevaredes Krudt og
det var trest at gaa der alene i den hellige Julenat saa begyndte
det at sne saa tæt at jeg intet kunde se da tabte jeg næsten Troen,
paa at vi kunde holde Stillingen. Juledag var jeg i Kerke, da jeg
kom derfra spurgte Manden, hvad Præsten havde sagt, han vedste
godt at jeg ikke forstod tysk saa han sagde at jeg nok var gaaet
for at se de tyske Piger, jeg skulde blive hos ham saa vilde han
skaffe mig en smuk Pige med 10.000 Daler, naar jeg saa mødte
med ligesaa meget kunde vi faa en god Gaard, det var et godt
Telbud, men jeg havde jo lovet mig ud inden Krigen. 3 Juledag
reiste vi og blev indkvarteret saamange paa et Sted at vi laa med
Klæderne paa i lidt Halm. Byen hed Bergenhuse. Nytaarsaften
lavede Offiserene Bal for os i en Kro vi gav hver 12 Skilling og
fek derfor Musik og et Glas Grog, vi var et Par Hundrede Mand
men kun 10 Piger, saa der var ingen Sjov ved det. Næste Aften
var der Bal igen for 3 Kompagni, baade 3 og 8 Kompagni af 4
Regiment var indkvarteret i denne By. A. Larsen Stubberup og
C. Hansen Mandemark var ved 3 Kompagni, da de hørte af os
hvordan det var, saa vilde C. Hansen heller selv have Selskab han
boede hos en gammel Husmandsenke. J. Jørgensen af Budsemark
og jeg købte ind tel Gildet, Drikkevarer, Kort og Tobak. Vi fek
en Firkort drak Toddy og morede os, saa kom der et Selskab tyske
Karle og Piger derind. Vi sang den tapre Landsoldat og de Slesvig
Holsten mer omslungen, den gamle Kone græd, hun var bange for
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at vi skulde komme op at slaas, men vi morede os godt sammen.
Næste Dag kom vi tel en By som hed Drage i Nærheden af Eideren, der gik vi paa Vagt hveranden Nat paa Eiderdigen. Der var
et stort Engdrag der kunde sættes under Vand naar Prøiserne kom,
men det blev 20 Graders Frost, saa var Veien sekker nok. En Dag
skulde jeg gaa Ordenants tel Frederikstad, naar jeg gik over Isen
kunde jeg spare den halve Vei, det første Stykke gik godt, men
saa blev Isen glat og det var Modvind saa jeg maatte krybe paa alle
fire, jeg var bange for at nogen skulde se det og kalde mig den
krybende Ordenants. En Dag var vi i Fredrikstad og gjorde Honør
for Kongen, det var Frost saa vi næppe kunde holde paa Geværene,
vi fek hver 25 Øre esktra det var tel et Glas Grog. 1. Februar gik
jeg sidste Vagt paa Eiderdigen, anden Dags Formiddag kom en
Oppasser med Melding tel vor Løitenant at Prøiserne var gaaet
over ved Mysunde, men var slaaede tilbage, nu var Krigen saa be
gyndt, vi skulde beholde Klæderne paa om Natten at vi kunde
møde paa Stillingspladsen 5 Menutter efter at der var blæst Sig
nal, næste Nat Kl. 2 lød det. Det var mørkt og glat, imellem faldt
en og det var slemt at falde med fuld Oppakning. Vi stellede i
Drage Skole og Oberst Faaborg holdt en Tordentale, naar nu Prøi
serne kommer skal vi tage mod dem og give dem en Pris saa de
kan nyse rødt. 5 Februar fek vi Ordre om Morgenen tel at stelle
i en By i Nærheden Aften Kl. 7 med alt vort Tøi tel Afmarsh
men vi fek ikke at vide at vi skulde rømme væk af Landet, saa
kunde vi dog taget en god Madpose med, ti det var forfærdelig
hvad vi maatte lide af Sult og Tørst. Vi marsjerede i 2 Døgn uden
at faa hverken Mad eller Drikke Søvn eller Hvile, da den første
Nat var gaaet fek vi først at vide at Prøiserne var i Hælene paa
os, det tog næsten hele Modet fra os. Ved en Landsby laa et lille
Hus afsides, der løb jeg hen og bad om en Kop Kaffe Konen satte
en Stol tel mig det var næsten lige saa godt som Kaffen, hun havde
kun et lille Stykke Brød jeg fek tel, jeg skyndte mig saa afsted
men havde næsten tabt alle Kræfterne inden jeg naaede Kamme
raterne. Ved Midnatstid den anden Nat naaede vil en Landsby og
fek Hvil ved en Kro hvor vi fek lidt Kaffe men Brød havde de
ikke og vi var forfærdelig sultne. Vi saa der var Lys i Stuerne og
mente at Offisererne fek Mad, vi gik ind og forlangte vort Brød
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det var nemlig vor Brøddag, men Oberst Faaborg blev rasende trak
sin Sabel og vilde hugge Hovederne af os men nøiedes med at
jage os ud. Vi regnede ham ogsaa alle Dage for en Tyran. Vi skulde
have sovet lidt i en Lade om Natten, men saasnart vi havde lagt
os lød der Kanonskud og vi maatte afsted igen. Efter Middag fek
vi en Times Hvil, men paa aaben Mark der var intet at faa at leve
af, endelig naaede vi Graasten, men da blev Regementet næsten
opløst. Vi løb ind alle Steder men alt var opspist, 4 og 6 Regement
var de sidste, der var vel komne 20.000 Mand føren os som havde
spist op alle Steder. Endnu var der 2 Mil tel Sønderborg, det var
en jammerlig Marsh, vi kunde ikke flytte Benene over et Kvarter
ad Gangen, og det var som vi traadte paa skarpe Stene. Tornysterremmene trykkede saa vi næsten ikke kunde drage Aande. Det var
endda Fastelavnsøndag hvor Benene i mange Aar havde været brugt
tel Dans og Glæde. Da vi kom paa Dybbel Banker, kunde vi se
Lysene i Sønderborg det lettede, men det varede længe inden vi
naaede derind. Paa Broen var vi ved at steile hvergang vi traadte
tel, ti den gyngede under den store Vægt. Da vi slap over Broen
lagde vi os alle ned i en Haab, saa blev der sagt tel os at vi selv
maatte skaffe os Kvarter. Det var Midnat saa de fleste Lys var sluk
kede da vi reiste os, vi naaede en Dør der stod aaben, der gik vi
ind i en Gang saa kom Manden og sagde her er ingen Plads, men
vi svarede saa kommer du tel at slæbe os ud paa Gaden. Nei sagde
han lidt bedre Leie kan jeg give Jer, han var vest Sneker ti vi kom
ind i et Værksted hvor der var spaaner. Jeg sov tel næste Formid
dag da Solen skinnede ind tel os, vi laa saa tæt pakkede sammen
at vi ikke frøs, men da vi skulde reise os, var det som hele Lege
met skulde skelles ad, og naar vi skulde gaa var det som vi traadte
paa Naale. Vi skulle samles paa Torvet og kom forbi en Bager
butik men alt var solgt jeg fek Øie paa et Hvedebrød der var glemt
jeg fek det min Sidekammerat sagde, du deler vel med mig, og
det gjorde jeg. Paa Torvet var en Sæk Hvedekiks, vi fek hvert et
Par Stykker de var haarde som Sten, men smagte som det deiligste
Vienerbrød. Vi marsjerede men det var som en Orm kryber, vi
kom tel en Bondegaard hvor vi var 500 Mand, der var hverken
Mad eller Drikke og næppe Plads til at vi kunde legge ned. Næste
Dag blev vi delt saa vi var 100 Mand paa hver Gaard og fek Na418

turalforpleining men intet Brød. Om Eftermiddagen kom Manden
Hjem med en Sæk Mel, og næste Dag blev der bagt. Vi var 6
Mand om et Brød, det kostede 1 Mark. Saa snart det kom ud af
Ovnen blev det taget og skaaret i Stykker saa varmt det var og
spist saa hurtigt vi kunde faa det i Munden. Da vi havde spist
vente Humøret telbage saa vi endog prøvede paa at slaa Katten
af Tønden, da det var Fastelavn. Om Torsdagen maatte vi trække

El sjeldent godt Kvarter / Felten, tegnet af Otto Bache.

paa Vagt med en tom Brødpose, vi havde spist det sidste om Mor
genen. Vi havde Vagtstue i et Vognskur paa en Herregaard der
hed Rønnehave og ønskede at vi maatte legge hos Kvæget der.
Jeg gik ind paa Meieriet og købte 1 Pund Smør og lidt Ost, det
var dyr Mad og fyldte saa lidt i Maven. Om Fredagen fek vi en
delig Brød, Brødvognen var kørt tel Jylland istedet for tel Als
derfor varede det saalænge. Vi laa paa Als en Maaned, og var
glade naar vi kunde komme tel at legge i en Lo eller Lade. 6 Marts
var vi paa Forpost paa Dybbel første Gang. En Forposttur varede
6 Døgn, saa var vi paa Als 3 Døgn. Paa Dybbøl skiftede vi naar
vi havde været i Forpostkæden 1 Døgn, var vi i Barakkerne det
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andet, -for at faa lavet nogen Mad. Vi skulle skiftes dertel, første
Gang kneb det, en Gmd. fra Lolland og jeg var sammen Regnveir
var det. Ved et Stengærde fek vi lavet et Ildsted og hængte Kædlen over, den var smal fra neden og bred fra oven. Vi skulde koge
Grød og mente vi ikke behøvede, at røre i den før den kogte, men
sveden blev den og hængte ved Bunden saa vi maatte tage Sablen
til Hjælp tel at røre i den. Vi skulde stege Flæsk i en Blekpande,
og der gik Ild deri, men den fek vi slukket. Da vi skulde spise
blev vi skælt ud fordi det var saa daarlig. Næste Gang lavede jeg
Mad alene det var Klipfesk, Kartofler og gammelt Smør. Fesken
kogte jeg i to Vand men den var dog for salt saa vi alle 14 Mand
dyppede Kartoflerne i Smøret. Jeg tog Fesken i et Papir og lagde
den i min Brødpose, vi skulde ud ved Skanserne om Natten saa
blev vi saa forfrosne og sultne at vi næsten ikke kunde blive mætte.
Da vi spiste Frokost tog jeg Fesken og gav dem hver sin Part fra
forrige Dag, og nu smagte den deilig tel Smørebrød, og min Ven
fra Lolland takkede mig for den gode Frokost. Senere gik det mig
godt med Madlavning. Tidt fek vi Oksesuppe og Køduddeleren
var Slagter Andersen fra Stege som jeg kendte godt, derfor fek
jeg al Tid af de bedste Stykker. Mit i Marts var vi en Tur ude paa
Als for at faa lavet vort Tøi og Vaaben lidt istand, vi var indkvar
teret i en By der hed Hunslev serka 3 Mil fra Sønderborg vi var
der i 3 Døgn, der fek C. Hansen fra Mandemark Brev fra hjem
met at hans lille Datter skulde døbes Dagen efter saa han bad
J. Jørgensen Budsemark A. Larsen Stubberup og mig om at komme
med ham hen i hans Kvarter for at feire Gildet, vi skulde forestelle
Faddere, vi morede os regtig godt, naar vi kunde træffe sammen
med nogle Kammerater hjemmefra saa var det ligesom vi var et
lille Svep hjemme, den Datter som blev døbt Krestine, var siden
Pige hos mig i Stubberup i 2 Aar. Nu er hun død og hendes Forældre, og de andre Faddere, saa jeg er ene telbage fra det Gilde.
1? Marts skulde vi stelle Kl. 4 om Morgenen tel Afmarsh, min
Korporal kom lidt for sent han fek en stræng Irettesettelse af Kap
teinen han haabede at det skulde blive sidste Gang, og det blev
det ogsaa ti de blev begge skudt samme Dag, ja det var en sørge
lig Dag, om Morgenen da vi stellede i Hunslev var vi 250 unge
raske Mand, men om Aftenen da vi blev samlet sammen ved Dyb420

bøl Skanser manglede 90, og vi der var telbage lignede mere Bel
leder end levende Mennesker. Det var tel at begynde med en ræd
som Marsh, det havde været Tøveir i nogle Dage, saa vi kunde
næsten ikke faa Benene med. Vi hvilede lidt ved Dybbøl Mølle,
efter 3 Mils Marsh, der kom J. Jørgensen hen tel mig jeg beklagede
mig over at jeg havde faaet 6 pund Smør hjemmefra i en Blekdaase, den havde jeg i Tornystret, og den havde gnavet Hul paa
min Ryg. Jørgen havde ogsaa faaet Smør men han havde solgt det,
han havde faaet 1 Daler tel mig, der var samlet Penge ind i Magle
by Sogn tel os, men jeg maatte ikke faa Daleren føren jeg kunde
give en Genstand, men det naaede jeg aldrig, ti Jørgen blev skudt
samme Dag som der staar paa Tavlen i Magleby Kirke. Vi kom i
Nærheden af en Skov, der laa en afbrændt Gaard, hvor jeg telligemed 10 andre Mand blev sendt hen for at samle noget Brændsel
sammen i Bunker og satte Ild i saa det begyndte at ryge op fra
Ruinerne, men saa begyndte Tyskerne at skyde paa os fra Skoven, det
var første Gang jeg hørte Geværkugler fløite om Ørene. Vi kom saa
hen bag en Grøftevold men kunde ikke skyde igen da vi ikke kunde
se dem i Skoven. Da Skydningen holdt op trak vi os telbage og fek
Brødposen frem, det var henad Eftermiddagen. J. Jørgensen kom
hen tel mig og vi talte sammen for sidste Gang, han havde ingen
Anelse om at dø, han sagde, nu har vi da overstaaet vort for i Dag,
lad nu nogle andre prøve det, i det samme blev der raabt træd an
og jeg saa ham aldrig mere. Vi kom hen tel en Grøftevold og mente
vi kunde legge der og skyde paa Fjenden, naar de kom saa nær at
vi kunde se dem, men vor Kaptein var altfor ivrig han befalede
os at sætte Bajonetten paa og sprenge over Grøftevolden raabe
Hurra og storme mod Fjenden, han selv blev vest skudt straks ti
jeg hørte ham ikke mere. At vi ikke blev skudt allesammen var
vest fordi vi havde lidt Bakke mod os saa de fleste Kugler gik
for højt, de kom som en tæt Haglbyge. Vi fek kun skudt faa Skud
ved næste Grøftevold, saa maatte vi trække os telbage, der var en
Sergeant der fek samlet Stumperne sammen og førte os ind bag
Skanserne. Der gik vi saa i Løbegravene om Natten, jeg var saa
træt og forpint at jeg var færdig at segne om, vaadt og beskidt var
der alle Steder, ikke en Plet hvor jeg kunde hvile mit trætte Le
geme, jeg havde været gennemsvedt, og gnavet Hul paa Ryggen
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saa Skjorten hængte i, satte jeg mig ned kom jeg tel at fryse, saa
jeg daarlig kunde gaa mig varm igen. Det var en tung og sørgelig
Nat, det var den eneste Gang i Felten jeg helt tabte mit Humør,
jeg syntes alt saa saa sort og sørgeligt ud, Kapteinen Kommandørsergeanten, min Korporal og min daglige Kammerat Jørgen, alle
sammen nogen jeg kunde godt lide var borte alle. Om Morgenen
da vi fek nogen varm Kaffe lettede det dog lidt. Lørdagaften før
Paaske kom jeg paa Vagt i Løbegravene, det var klart Veir, saa
jeg sagde tel min Sidekammerat om han vilde følge med mig op
paa Volden om Morgenen og se Solen staa op, man siger jo at
Solen danser Paaskemorgen. Vi havde Udsigt over Havet og So
len skinnede saa vi fek Vand i Øinene danse gjorde den ikke men
det varmede og det gjorde godt paa vore forfrosne Lemmer. Næste
Morgen begyndte Prøiserne at storme Skanserne, saa vi maatte op
i en Fart, vi mødte nogle saarede der blev baaret forbi det var sør
geligt at se Blodet rende fra dem, de saa sørgmodige efter os, vi
vedste ikke hvor naar vi selv fek samme Skæbne, men jeg sagde
tel mig selv, nu gælder det ikke at tabe Modet, saa nedbøiet som
17 Marts blev jeg aldrig, naar der blev kommanderet fremad, saa
gik jeg ligesaa rolig som tel et almindelig Arbeide. Den Dag slap
vi med Skrækken. Fjenden trak sig telbage det var 28. Marts. Prøi
serne blev ondskabsfulde da de ikke kunde tage Skanserne, saa fek
de regtig det grove Skyts frem baade paa Broager og rundt om.
Jeg laa i Barakleiren ved Sønderborg. 2. April jeg laa paa Marken
ved en Halmbunke og skrev Hjem, saa kom der en Granat og slog
ned i Sønderborg, jeg blev saa forskrækket at jeg slog en lang
Tankestreg der kom snart flere Granater saa Beboerne hurtig
maatte flygte ud af Byen næsten uden at faa noget Tøi med, dette
var ogsaa slemt for os, vi havde dog imellem kunnet gaa derind og
købe lidt Proviant nu blev det først regtig haart at være Soldat.
Fra 2 tel 19 April havde vi ikke en rolig Time hverken Nat eller
Dag. Naar vi laa i Barakkerne paa Dybbøl, var der al tid noget vi
skulde ud til, en Nat skulde vi bære Sandposer op at stoppe i Hu
lerne paa Skanserne der var skudt om Dagen. En Mand havde Ud
kig og skulde se efter naar Fjenden fyrede Kanonen af, var den
rettet mod os skulde han raabe dæk, og saa faldt alle Mand ned
paa deres Ansigt. En anden Nat fek vi hvert et Bundt Pende, som var
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spedse dem skulde vi banke ned foran Skanserne for at senke Fjen
den, naar de kom. Saa snart der faldt Skud i Forpostkæden, blev
der blæst Alarm, saa mattte vi staa opstellede den meste Nat. Om
Dagen var der ikke et Sted hvor vi var sekkre fra Granaterne.
Gmd. N. Larsen fra Magleby var en af de gamle Forstærkningsmænd, som laa paa Als, og skulde løse af naar der var brug for
dem, han syntes det var kedelig at skulde reise Hjem uden at have

Beboere af Sønderborg, paa Flugt under Bombardementet, tegnet af Fr. Visby.

set Dybbølstellingen, naar vi kunde være der baade Dag og Nat
maatte han da sagtens kunde besøge sin Broder og os andre gode
Venner der, han købte en Flaske gode Drikkevarer, han vilde trak
tere os med, han naaede lidt ind paa den anden Side Broen, saa
kom der en Granat og slog ned saa nær ved ham at Stene og Snavs
røg ham om Ørene, han kom omkring i en Fart, og fek aldrig mere
Lyst tel at se Dybbøl. Vore Barakker saa ud som Overdelen af et
Hus, der var sat med Spærrerne paa Jorden, en halv Snes Alen i Bre
den og Dør i begge Ender, der var Gang lige igennem, og et Brædt
paa Kant ved begge Sider af Gangen, der indenfor laa vi med
Hovedet under Taget og Benene ud imod Gangen, der blev strøet
lidt Halm under os straks men da Granaterne begyndte at falde
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rundt omkring saa var der vel ingen som vilde køre Halm ud tel
os saa den Halm der var telbage var saa smaa saa Lusene kunde
krybe med den, vi kom jo aldrig af Klæderne saa vi blev saa besat
af Lus, det var en frygtelig Plage. Rebslager Meisel forsynede os
med Kaffe som han tjente godt paa. En Dag Kædelen hængte over
Ilden kom en Granatstump og slog den af men Meisel for tel
og snappede den inden al Kaffen var løben ud. Vi gravede Huler
i Volden, saa blev der lidt lunt at legge og sove, men flere vaagnede aldrig mere, saaledes H. Hansen fra Mandemark som ogsaa
staar nævnt paa Tavlen i Magleby Kirke, han laa i et saadant Hul
12 April og blev dræbt af en Granat, men han var nok beredt derpaa han havde sagt hjemme at han vilde blive dræbt, han var ellers
en rask Karl. 15 April var jeg paa Forpost sidste Gang, det var en
rædsom Tur, vi løste først af naar det var mørkt, ellers var vi bievne
skudt inden vi kom derud. Der var gravet nogle store Huler i Jor
den, de kaltes for Skyttegrave, der kunde være en Snes Mand i
hver, saa var vi skiftevis ude i 2 Timer ad Gangen, der var Prøiserne saa nær at vi kunde høre dem tale. Granaterne fløi over vore
Hoveder baade vore og Fjendens de skennede som Raketter, naar
de krydsede hinanden var vi bange for at de skulde støde sam
men, og vi faa Stumperne i Hovedet. Da det blev Dag kom vi i
Forpostskydning, vi laa i Skyttegravene og skød paa hverandre,
min Sidekammerat havde en god Ven hjemmefra som kom hen
for at tale med ham, da han han derpaa gik telbage, kom han kun
et Par Skridt saa fek han en Kugle i Hj ærtet og døde straks det
var underlig ligesom vi havde talt sammen laa han død. Straks
efter heiste Prøiserne et lille hvidt Flag, som vi antog for et Freds
flag, og vi bandt en hvid Klud paa enden af en Bajonet og rakte
iveiret tel Tegn paa at vi havde forstaaet dem, vi Menige sluttede
Fred uden at spørge vore Foresatte derom, den Fred holdt hele
dagen, der kom 2 Mand ud og rakte Armene iveiret for at vise at
de ingen Geværer havde, og saa gik der 2 af vore ud og viste samme
Tegn, og raabte Hurra, saa kom Prøiserne nærmere tel os, rakte
deres Feltflasker op og venkede at vi skulde komme hen og drikke,
vi gik saa lidt hen imod dem men det var med lidt Spænding,
ja der var 2 Mand der gik helt hen tel Prøiserne talte med dem
og drak af deres Feltflasker, vi andre var bange at de skulde blive
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holdt tilbage, men de gav hverandre Haanden og skeltes som Ven
ner. De blev dog straffede, ti vi maatte ikke have Forbendelse med
Fjenden. Da det blev Aften laa vi i Skyttegravene og ventede paa
Afløsning, da blev jeg kommanderet ud paa Lyttepost lige ved
Prøiserne. Underkoporalen viste mig blot Stedet men turde ikke
selv gaa derhen, jeg bad ham sige tel Sergeanten, om jeg maatte
faa en Mand tel derud, og det blev min gode Ven Lollænderen.
Der var nogle store Sten vi kunde sidde bag ved, men det var en
farlig Stilling vi kunde ikke vente andet end blive skudt eller
taget tel Fange, ti vi kunde høre Prøiserne tale tæt ved. Snart kunde
vi dog høre vor Afløsning komme, men saa glemte Sergeanten
os to, først da de kom ind ved Barakkerne savnede han os, inden
der kom Bud derud og vi blev afløst var det Midnat. Det var en
farlig Tur inden vi kom ind forbi Skanserne der kom Granater
og slog ned i Nærheden af os hvert Øjeblik og vi faldt ned paa
vore Ansigter tel de var sprungne, der kom en saa nær ved os at
vi næsten kunde række ud tel den, det var frygtelig at legge og
vente paa at blive sønderrevet maaske, da den sprang fek jeg en
Fornemmelse, som om den havde slaaet mit ene Ben af ved Knæet
det forekom mig at jeg kunde se Benet flyve i Luften. Vi naaede
endelig ind tel vore Kammerater, de sagde vi kom tel at melde
os hos Sergeanten der flere Gange havde spurgt efter os han blev
glad da vi kom og sagde, jeg var bange for at jeg ikke skulde se
jer mere. 17 April om Aftenen laa vi i Løbegravene og ventede paa
Afløsning. 16 Regement skulde løse os af men de vilde ikke derud.
Regementskommadøren fek dem dog overtalt, saa vi blev afløst
Kl. 11 Aften. Vi marsjerede et Par Mil ud paa Landet og kom
ind i nogle Lader hvor vi sov godt vi havde næsten ikke sovet i 6
Nætter og Dage. Da vi havde begyndt at spise tel Middag lød
Allarmsignalet saa vi maatte løbe fra Eftermaden vi fek ikke lov
at gaa men maatte løbe tel vi kom den halve Vei, saa kom der Bud
at Prøiserne havde taget Skanserne, og jeg kan ikke nægte at vi
blev glade vi vedste jo at det var umuligt at holde Stillingen. Da
vi kom tel Sønderborg var det underlig med den Ro der var nu
Granaterne havde hørt op med at falde. Broen der førte tel Dybbøl
var tel at skelle ad og den var ført ind tel Als, det var underlig
at se Fjenderne gaa paa Dybbøl Banker og koge Mad paa vore
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Madsteder. Det bedste Kvarter jeg havde i Krigen var hos en Bonde
paa Als i en By der hed Taarup, vi var 16 Mand der, og kom tel at
legge i Sengeklæder, og det er ikke tel at beskrive hvor deiligt
det var efter at have legget med Klæderne paa i 5 Maaneder. Vi
fek sluttet Akort med Konen om at lave vor Mad, saa vi alle kunde
sidde ved sluttet Bord, ja vi fek Gafler og Talerkener paa Bordet
det havde vi ellers ikke set noget tel før, saa hvergang vi skulde
spise havde vi meget Morskab, vi var nær ved Vandet og det var

En Scene fra Strandvagten paa Als, tegnet af Lieutenant B. O.

varmt, saa vi gik i Vandet hver Dag og fek pellet de fleste Lus af
os det lettede meget, sidste Aften holdt vi et lystigt Punsegilde, og
det blev desværre Afskedsgilde med, ti faa Dage efter tog Prøiserne Als, vi morede os rigtig godt, men det var nær gaaet mig
galt, ti vi skulde stelle om Morgenen Kl: 4 og jeg sov over mig
saa jeg maatte løbe saa Sveden rente af mig, men Korporalen var
mig god, saa han ventede med at melde færdig tel jeg kom. Vi
havde Vaabenhvile fra 12 Mai tel 26 Juni da laa vi et Hus ved
Alssund, jeg gik Vagt for Kapteinen fra 10 tel 12 Nat, Kl: 12
hørte jeg en Geværsalve, saa vedste jeg at Krigen var begyndt igen.
Næste Aften var vi paa Vagt ude ved Arinkilsøre, det var meget
stelle Veir, og der var Skov ved den anden Side Sundet. Vi kunde
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høre at Fjenden havde travlt, der kom Vogne kørende hele Nat
ten og naar de holdt kunde vi høre et Dump paa Jorden det var
Baade de havde taget fra hele Landet rundt omkring, fek vi siden
at vide. 28 Juni om Aftenen blev vi afløst, der var Barakleir bag
ved en Skov I/4 Mil derfra, der skulde vi været om Natten, men
Kl: 11/2
den første Geværsalve der lød som Kuglerne gik igen
nem Taget, saa vi kom op i en Fart og stellede paa Piasen, løb saa

Oberst F. C. Faaborg, Commandeur for 4de lnf. Brigade,
saaret den 29de Juni paa Als, f 2den Juli.

og var snart saa nær at Kuglerne peb om Ørene, der blev raabt,
nu skød de Oberst Faaborg, jeg fek lige set han faldt af Hesten.
Snart efter saa jeg min gode Ven Lollænderen falde, jeg vilde
gerne se ham engang endnu, og maaske sige ham et sidste Farvel,
men min Løitenant var ved Siden og raabte fremad saa maatte
jeg frem. Vi naaede en Grøftevold med levende Hegn, og lagde
os ned, saa kunde vi se Prøiserne komme masende frem saa tæt
at der var nok at skyde paa, men vi kunde kun skyde et Skud naar
Prøiserne skød 5 og saa kunde de stelle 5 Mand mod hver af os>
saa vi kunde umulig staa os. Sidste Gang jeg skød var de vel 50
Alen borte, jeg vilde lade igen, men saa var der 2 Kammerater der
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lagde sig over mig, straks efter stak Prøiserne deres Geværløb gen
nem Hegnet over vore Hoveder og fyrede efter dem der var rendt
telbage. Vi blev kommanderet om paa den anden Side Hegnet og
jaget ned tel Vandet der laa Baadene, man sagde der var 800 naar
der saa var en halv Snes Mand i hver Baad kunde der jo komme
en ca. 7000 over paa en Gang og der var kun 1000 Mand tel at
tage imod dem og Skoven de kom ud fra skyggede saa de var halvt
ovre inden Danskerne kunde se dem. Vi maatte vade ud tel Baadene
og blev sat over tel den anden Side, og maatte saa marsjere 5 Mil
samme Dag, det var meget varmt og vi havde hverken faaet Mad
eller Drikke, vi kom igennem en By hvor Beboerne var dansk
sendet, ti de havde sat Spande med Mælk og Vand ved Veien og
Kopper vi kunde drikke af men vi fek ikke Lov dertel det gjorde
os meget ondt. Ved Graasten fek vi Hvil og Middagsmad. Flens
borg naaede vi Kl: 8 Aften vi var 400 Mand og blev jaget ind
i en Kirke, og der blev lukket for os. Vi var trætte og sov godt,
tel Middag blev der baaret Mad ind tel os, og vi sov i Kirken igen
næste Nat. Om Morgenen blev vi jaget i Jernbanevogne og kørt
tel Altona, der skulde vi skefte Tog, vi stod saa længe paa Stedet
at jeg besvimede og saa ud som en Død men jeg blev da levende
igen, og da vi i Hamborg fek nogen Mad hjalp det. Derfra reiste
vi tel Berlin, og fek nogen Vandvænlling tel Middag, vi fek kun
Mad en Gang om Dagen saa den smagte godt. Fra Berlin kom vi
tel Sveinits, hvor vi kom ind paa en Kaserne, der var en gammel
befæstet By med Volde og Stadtsgrave disse Volde skulde nu fyl
des i Gravene der blev vi stakkels Fanger jaget ud fek en Trellebør og læsede af Volden og fyldte i Graven og der gik Prøisersoldatter med skarpladte Geværer og Pasede paa os. Vi matte hente
Vand paa Gaden, men altid var en Soldat med, vi kunde fra Vand
stedet se op paa Torvet men ikke et Skridt maatte vi gaa og se
os om. I 14 Dage var vi der, saa reiste vi tel Østrig paa Jernbane.
Da vi naaede Grænsen mellem Prøisen og Østrig, kom vi ud af
Vognene paa en Mark, der kom Østrigske Bønder med Mad tel
os i Krukker. F. Jensen Raaby og jeg gik hen tel en af dem og han
viste os en Seddel hvorpaa stod tel 4 Mand, vi tog hver en med os
og vi var glade ti det var deilig Mad. Da vi havde spist rakte vi
Manden Haanden og takkede og han saa mildt tel os. Saa kørte
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vi igen tel der ingen Jernbane var mere, de sidste 7 Mil gik vi,
men Østrigerne var gode imod os, vi gik kun den halve Vei den
første Dag, saa blev vi indkvarteret hos Bønderne, vi var kun 4
Mand hvor jeg laa, vi fek god Mad, og de redte Senge tel os paa
Gulvet ved Siden af deres egen Seng. Næste Dag naaede vi tel en
Købstad som hed Snaim og blev indkvarteret paa en Kaserne, hvor
der laa Ungarer i Garnison. Byen laa paa en Kampstens Klippe, ved
den ene Side laa Husene lige ud paa Kanten af Klippen fra Vin
duerne var der serka 50 Alen ned, der løb en smal Flod igennem
Dalen der seilede de med lange smalle Baade, og der var Bjerge
ved begge Sider af Floden. Ved den ene Side af Floden var der
Lyststed med Beværtning og Dans hver Helligdag.Her blev vi
ikke forlangt tel Arbeide. Jeg havde kun 5 Mark da vi kom dertel
dem brugte jeg de første 5 Dage, vi fek Lønning og Brød som
deres egne Soldater 18 Krøiser om Dagen, men de 10 blev taget
fra tel Middagsmad en Kop Kaffe var 4 Krøiser, saa vi kunde ikke
faa hverken Smør eller Paalæg paa Brødet, og Drikkevarerne var
Vand. Vi havde fra Prøisen skrevet efter Penge, men da de kom
var vi reist saa Pengene blev sendt Hjem. Vi havde det godt allige
vel, vi Mønboere holdt sammen, paa den Stue hvor jeg laa 25
Mand, de 14 var Mønboere. Hemming Fesker fra Raabylille var
vor Kok, vi skiftedes tel at gaa med ham paa Torvet og købe ind,
han kunde ikke alene lave godt Mad men lian kunde dele ud tel os
25 Mand uden man hørte en eneste Klage. Vi skulde hente Vand paa
Torvet og saa havde vi en Flaske i Haanden, saa lod Skelvagten i
Porten os påsere. Hemming Fesker havde ofte Ærende i Byen,
naar han saa havde en Flaske i Haanden fek han lov at gaa, det
fortalte han os, og vi blev ikke mere hjemme om Eftermiddagen,
men gik den ene efter den anden med lidt Mellemrum, naar vi saa
kom uden for Byen gemte vi Flasken i noget Krat tel vi kom telbage saa samlede vi os og gik ud paa Landet. En Dag var vi nede
paa Lyststedet, vi var 4 Mand og satte os ved et Bord saa sagde
en af os, gaa hen og bestel 4 Baiere, han vedste godt at ingen af
os havde Penge, men i det samme blev der sat en Baier og Vin
paa Bordet, vi vilde reise os men en Herre fra et Bord i Nærheden
kom hen tel os pegede paa Flaskerne og sagde sei sigut, det kan
nok være vi kunde forstaa tysk og hvor det smagte. Vi gik derefter
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hen og takkede ham, han har vest beklaget os, ja vi følte paa flere
Maader at de kunde bedre lide os en Prøiserne. Ved forskellige
Forlystelser stod, Fri Adgang for den danske Soldat. I en Have
hvor der var Musik blev vi bedt hen tel et Bord og fek 01 og
Vin, det var Damerne der trakterede os saa maatte vi staa op paa
en Altan og synge danske Krigssange, vi sang den tapre Landsol
dat og nu skal vi nok atter med Prøiserne slaas, og der blev klap
pet og raabt Bravo. Østrigerne vel alle Dage staa i venlig Erin
dring hos de danske Krigsfanger. En Dag var vi hvor der blev
danset nede ved Floden omkring et stort Træ og Frederik Jensen
fra Raaby som var en af de letteste Dansere jeg kender, han svengede de østrigske Damer saa det var en Lyst, i 4 Uger var vi i
Østrig saa fek vi Lov at reise Hjem, først de 7 Mils Marsh, saa
paa Jernbane, og saa blev vi seilede ud tel Dampkorvetten Tor der
laa ved Svinemønde, den var meget stor og Rælingen saa høi at
man ikke kunde se over den, vi gik som i en Stue. Vi blev bevær
tede godt og fek Puns om Aftenen .Om Natten fek jeg set et Lys,
og det var Møns Fyr, jeg blev oppe og saa paa Klinten medens
vi seilede forbi, og ønskede at jeg kunde komme derind og gaa
Hjem. Vi naaede København tel Solen stod op, vi blev saa permeteret og fek Marshpenge, saa vi kunde reise med Dampskibet
tel Møn næste Dag, da vi om Morgenen gik ned tel Dampskibet,
havde jeg den Glæde at der blev raabt God Morgen Peter Rasmus
sen, jeg blev saa forskrækket, jeg kunde høre paa Stemmen at det
var min gode Ven Lollænderen som jeg mente var skudt. Vi greb
hinandens Hænder, vi som havde kæmpet sammen i saa mange
frygtelige Timer, han fortalte at han havde faaet en Kugle i Bry
stet, men var nu rask. Gerne havde vi talt mere sammen, men jeg
var bange for at Dampskibet skulde gaa, saa vi maatte sige Far
vel. Vi seilede tel Koster og gik derfra tel Stege, det var 22 Au
gust saa vi mente der var ingen der havde Tid at køre tel Stege,,
saa vi kom tel at gaa Hjem, men da vi gik opad Stege Gade blev
der fra en Værtshusholder raabt, kom herind det var Gmd: Mads
Larsen og Peder Mikalsen fra Nørreby, de havde hørt deroppe
at der kom Soldater Hjem, saa de ventede paa os og gav en Bolle
Puns foruden. De kørte saa for os Hjem, da vi kom tel F. Jensens
Hjem i Sønderby gik jeg med ham og sov hos ham den Nat, min
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Søster Elise var Nabo med F. Jensens Forældre saa jeg besøgte
hende først, og derefter min Søster Hanne i Aalebæk og saa Hjem
tel min Moder, var saa hos Sognefogen med Krigstøiet og kom
saa Hjem og trak i Høsttøiet og maatte saa hænge i. Da Soldatterne
kom Hjem fra forrige Krig blev der holdt Fester for dem fordi

/... P. Rasmussen (tv.) og Plans Peder Frandsen, der oplevede hele krigen og
jan genskabet med ham.

de kom Hjem med Seier, men at vi kunde staa os imod 2 Stor
magter var jo umuligt, men mange troede dog straks efter Krigen
at vi havde kæmpet daarlig. Vi bestemte saa selv at holde et Gilde,
vi fek stellet en Telt op ved Risbæk, og indbød i Avisen Folk tel
at komme, og der kom saa mange Teltet kunde rumme, der blev
spist ved sluttet Bord, holdt Taler og danset bag efter. Der var
mødt Vaabenbrødre rundt om fra Møn, og de syntes saa godt der
om at der blev holdt flere saadanne Fester. 1865 fek vi oprettet
Vaabenbroderforeningen her og den aarlig Fest var i mange Aar
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den største Fest her i Landet. 1867 maatte jeg atter trække i Soldattertrøjen for at lære at bruge Bagladegeværerne, men det var
da kun i 15 Dage men det var en dyr Tur at være i København f
15 Dage. Jeg blev gift med Jakob Larsens Else i Stubberup og
købte en Gaard i Kallehave paa 14 Tdr: Land og var Fragtmand
foruden. I Vinteren 1870 frøs det saa stærkt at jeg med Kone og
to Børn kørte over Isen tel Møn og besøgte vor Familie, min
Svigerfader var ikke glad ved at se os, han var bange for at Isen
ikke skulde holde tel vi kom Hjem, men den holdt længe efter.
1871 døde min Svigerfader og vi fek hans Gaard. 1872 havde vi
den slemme Stormflod den 13 November og den 13 August 1875
fek vi den store Haglskade hvor jeg led Skade for 5 a 600 Kroner.
Jeg vel nævne mine Børns Navne, Rasmus reiste tel Amerika da
han var 16 Aar, og var hjemme at besøge os 21 Aar efter saa
reiste min yngste Søn Frederik med, Jakob reiste Aaret efter, næste
Aar kom der en dansk Farmer herhjem og tog min yngste Datter
Krestine med tel Amerika, saa nu har jeg 4 Børn i Amerika og 4
i Danmark, min ældste Datter Karen er gift med Købmand Chri
stoffersen i Magleby, Sofie er her hjemme, Jens og Lise er gift
og boer i Nærheden af København. Jeg har aldrig haft den Fornøielse at have samlet alle mine Børn sammen her i Hjemmet paa
en Gang, min ældste Søn reiste tel Amerika inden min yngste
Datter blev født, saa nu sker det vel knapt at vi bliver samlet her
i Livet, saa jeg vel ønske og haabe at vi en Gang i det andet Liv
maa samles allesammen hos vor Fader i Himlen.
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LIDT OM BERTEL THORVALDSENS
DANSKE DATTER
OG H EN D ES M ODER
Af Wilbeim Seidel.
en 9. maj 1908 døde i „Enghuset“ i Vordingborg fru Nicoline
Marie Berggren. Hun var enke efter grosserer og købmand i
Hartlepool, England, Edvard Christian Berggren, som døde i Hartle
pool den 23. april 1879- De var blevet viet i Vordingborg kirke
den 28/3 1865, så det var jo et kortvarigt ægteskab. Med und
tagelse af de 14 år, dette varede, havde fru Berggren hele sin tid
levet i Vordingborg, som da var en meget lille by.
Fra min barndom i Vordingborg husker jeg et tilfældigt møde
med fru Berggren. Det var en sommerdag 1905. Jeg stod sammen
med min familie og mange andre mennesker på Vordingborg slots
station og ventede på Kalvehavetoget for at komme til et tratørsted i Vintersbølle skov. Jeg stod sammen med min søster, da fru
Berggren, som havde været min søsters lærerinde i engelsk, kom
hen til os og sagde: „Goddag Ella, er det din lillebror?“ - „Ja,“
svarede min søster. Og videre spurgte fru Berggren: „Og hvem er
så den smukke og elegante dame, som dine forældre står og taler
med?“ - „Det er min faders søster fra Tyskland,“ svarede min sø
ster. „Det er altså din faster,“ sagde fru Berggren. Jeg lagde straks
mærke til det for mig uvante ord, „faster“, da vi var vant til at
bruge ordet „tante“, og jeg lagde også mærke til, at fru Berggren
selv var en nydelig og elegant dame, og jeg husker endnu hendes
smukke talestemme.
Der skulle ikke gå mere end en halv snes år efter dette møde,
førend jeg fik stor interesse for fru Berggren og hendes herkomst.

D
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Fru Nicoline Marie Berggren, Vordingborg, født på fødselsstiftelsen i Kø
benhavn den 15/10 1840, Datter af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og
Christiane Marie Høbye, senere gift med fragtmand i Vordingborg Niels
Rasmussen.
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Under krigen 1914-18 tilbragte jeg mine sommerferier i Vording
borg og hørte da fru Berggren omtale, altid med dyb respekt for
hendes fine personlighed. Enkelte mennesker, som talte om hende,
lod skinne igennem, at hun skulle være en datter af vor verdens
berømte billedhugger Bertel Thorvaldsen. Jeg besøgte ofte den
gang en gammel kone, som boede på Glambæksvej i Vordingborg.
Hun handlede med gamle ting, og man kunne ofte være heldig at
erhverve en lille antikvitet. Når jeg besøgte hende, lagde jeg altid
mærke til en stor forstørrelse af et fotografi, som hang over hendes
sofa. Det forestillede en statelig dame med kappe med lange silke
bånd. Engang spurgte jeg: „Hvem er den dame?“ - „Det er såmænd madam Rasmussen, min tidligere madmoder, vognmand Ras
mussens kone her i byen, og deres datter er forresten fru Berggren,
som boede i „Enghuset“, men hun var ikke Rasmussens barn,“
sagde den gamle kone.
Ifølge Vordingborg kirkebog dør vognmand Rasmussens hu
stru, Christine Marie født Høbye den 17/3 1880 og året efter,
den 26/4 1881 forhv. fragtmand, enkemand Niels Rasmussen
81 år.
Fru Berggren blev efter sin hjemkomst fra England lærerinde
i engelsk ved frk. Schmidt’s pigeskole i Vordingborg, og da apo
teker Christen Stampe Schow, Vordingborg, mistede sin hustru 1884,
blev fru Berggren hans husbestyrerinde til hans død i Vordingborg
21/3 1894. Derefter fik hun for livstid fribolig i „Enghuset“, som
blev oprettet til legatbolig.
I 1915 traf jeg to af døtrene fra „Snertingegaard“, nemlig den
senere malerinde fru Regitze Brøndsted og hendes søster, den se
nere fru Estrid Knudsen. Da de hørte, at jeg var kendt i Vording
borg, spurgte de straks, om jeg havde kendt deres elskede faster
fru Nicoline Berggren, og om jeg vidste, at hun var en datter af
Bertel Thorvaldsen. Fru Berggren var jo ikke deres rigtige faster,
men hun var en meget god ven til deres fader, Edvard Hansen,
der som dreng gik i skole i Vordingborg og boede hos fru Berg
grens forældre. Edvard Hansen havde sit hjem hos sin farfader,
ejeren af godset „Snertingegaard“, general og krigsminister C. F.
Hansen.
Ved arkivstudier fandt jeg ud af, at fru Berggren var født
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Vognmand i Vordingborg Niels Rasmussens hustru Christine Marie, født
No by c, født i København 1811 død i Vordingborg 27/3 1880. Tidligere kam
merjomfru hos baronesse Stampe pd Nysø.

på den kongelige fødselsstiftelse i København den 15/10 1840.
Det var lige en måned førend Bertel Thorvaldsen fyldte 70 år. In436

gen forældre er opgivet og ingen faddere. Hun blev døbt den 20/10
1840 og fik navnene Nicoline Marie.
Jeg havde fået at vide, at moderen havde været kammerjomfru
hos baronesse Stampe på „Nysø“, og i folketællingen Præstø land
sogn 1840 Nysø Hovedgaard står anført: Marie Høbye, 30 år, kam
merjomfru hos baronesse Christine Stampe, og Niels Rasmussen,
40 år, enkemand, kusk.
Da Marie Høbye ikke kunne skjule sin graviditet, har hun sik
kert måtte gå til bekendelse for baronesse Stampe om hvem, barne
faderen var, og baronesse Stampe, som jo var en meget foretagsom
dame, har så for at hjælpe hende og sin gode ven Thorvaldsen,
fået arrangeret ægteskabet mellem Marie Høbye og kusken Niels
Rasmussen således, at barnet kunne blive født i et ægteskab. Men
dette kunne alligevel ikke lade sig gøre, da det viste sig, at kusken
var i separation, hvilket fremgår af „Brevbog for 2. Departement
1840“. Heri står 28/7 1840 brev nr. 2482, at Niels Rasmussen
kusk for baron Stampe på Nysø, anholder om endelig skilsmisse fra
sin separerede hustru, uagtet endnu ikke fulde 3 år ere forløbne
siden separationsbevilling meddeltes ham.
Folketællingen 1850 i Vordingborg oplyser, at Niels Rasmus
sen har nedsat sig som fragtmand i Vordingborg, Algade 63, at
han er født i Faxe, er 50 år, og at hans hustru Marie Høbye er
39 år og født i Kjøbenhavn, deres datter Marie Rasmussen, 9 år.
født i Kjøbenhavn.
Hos fru Regitze Brøndsted traf jeg hendes moder, fru Helga
Hansen, født Kiær, som jeg kan takke for fotografierne af fru
Berggren og hendes moder. Fru Brøndsted spurgte mig da, om jeg
kunne se, at fru Berggren havde ladet sig fotografere i samme stil
ling som Thorvaldsens på Eckersberg berømte billede.
Da fru Helga Hansen som nygift kom til Snertingegaard, gjaldt
hendes førse visit fru Berggrens moder „Madam Ras“. Fru Helga
Hansen fortalte mig om den højtidelige modtagelse, hun fik. Lidt
teatralsk, syntes hun, idet madam Rasmussen modtog hende med
ordene: „Herren velsigne din indgang og din udgang.“ Ligeledes
fortalte fru Helga Hansen mig, at fru Berggren overfor hende og
hendes mand slet ikke lagde skjul på, at hun var en datter af Ber
tel Thorvaldsen. Fru Helga Hansen sagde også, at jo ældre fru
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Fragtmand i Vordingborg Niels Rasmussen. Tidligere kudsk på Nysø.

Berggren blev, des mere kom hun til at ligne sin fader, og som
fru Regitze Brøndsted tilføjede, hun havde den samme spidse næse
og hage som Thorvaldsen.
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Ved juletid 1970 fortalte fru Regitze Brøndsted mig, at hun
og hendes søster professorinde Agnes Brøndsted lige havde talt om
fru Berggren om de hyggelige dage, når hun kom på Snertingegaarden, og at hun altid hver jul hragte en julegås med sig. Engang
havde hun endda bragt to gæs med, og det havde de begge undret
sig over. Tilfældigvis kunne jeg oplyse om, hvordan det var gået
til. Jeg havde for mange år siden besøgt den gamle Hans Nielsen
i Vallebogaarden, og han fortalte mig, at han i mange år havde
leveret fru Berggren julegåsen, men engang da han kom og ville
aflevere sin julegås, sagde hun: „Jamen, jeg har jo lige fået en gås
fra Vallebogaarden.“ Det viste sig da, at der havde været en an
den, som havde udgivet sig for Vallebomanden og leveret en gås.
Men hun sagde så: „Jeg tager også denne gås med, de kan såmænd
godt bruge to gæs på Snertingegaarden.“ Dette viser hendes gode
sind, at hun ikke var uden lune. Bertel Thorvaldsens danske datter
skal i det hele taget have været et yndigt menneske, og det er jo
et smukt eftermæle.

KILDER OG HENVISNINGER:
Vordingborg kirkebog. Fødselsstiftelsens dåbsprotokol.
Folketælling fra Præstø landsogn. Folketælling fra Vordingborg by.
Kancelliets brevbog for 2. departement 1840.
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N Y O RD
LODSERI, LANDBRUG OG SØFART I ET ØSAMFUND
Ved Erik Christoffersen og Klavs Espen Gruno

EN NYORD ligger i det fladvandede farvand mellem Jungshoved på Sjælland og den langstrakte skovbevoksede Ulvs
haletange, der danner Møns nordvestlige spids. To snævre sejlrender,
- Bøgestrømmen på sjællandssiden og det smalle Ulvshaleløb på
mønssiden, - snor sig forbi utallige flak og grunde på vej fra Øster
søen - forbi Nyord og ind i Ulvssund. Den lodsning, der var nød
vendig for at føre skibene sikkert gennem de to løb, har haft en
markant indflydelse på Nyords erhvervsstruktur og beboernes øko
nomiske status i flere hundrede år.
I det følgende vil vi forsøge at trække nogle af hovedlinierne
op i øsamfundets erhvervsmæssige og økonomiske forandringsproces.
På baggrund af en stærk centraldirigering og monopolisering af et
enkelt erhverv, - lodseriet, - adskiller Nyord sig fra størsteparten
af de øvrige mindre danske øer, mens øen på andre områder som
f. eks. søfart og fiskeri har mange træk til fælles med disse.
Naturgeografisk er Nyord opdelt i to skarpt adskilte områder,
det højtliggende moræneland, der anvendes som agerjord, og de ud
strakte saltenge, der om vinteren delvis er oversvømmede. Øens
samlede areal - godt 900 tdl. - har siden salget af det mønske
krongods i 1769 tilhørt Nyords 20 gårdmænd.
Bebyggelsen har i den her behandlede periode været samlet i
en lille by i øens sydvestlige hjørne, hvor den ligger i nogenlunde
læ for østenstorme, og hvor besejlingsforholdene samtidig er gode.
De manglende muligheder for at inddrage og opdyrke nye ager
jorder har bevirket, at den gamle bygrænse fra fællesskabets tid har
været den ramme indenfor hvilken byen kunne udvikle sig.

Ø
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Udsnit af matr. kort 1809, der viser Nyord by. De gamle gårdnnmre er indfojet af forf. Mellem de enkelte parceller ligger gadejorden og grønningen i
byens midte, der på dette tidspunkt var f celleseje. Målestok: ca. 1:4000.

Lod seriets organisation.
Nyord havde, som nævnt, tidligere en god placering som ud
gangspunkt for lodseri, og størsteparten af øens befolkning fik da
også en væsentlig del af sit udkomme ved dette erhverv, der var
nøje knyttet til øens landbrug.
Allerede i 1500-tallet var der lodser på øen, men de har sand
synligvis lodset uden egentlig styring fra statens side. Da flere skip
pere i 1740’erne havde udtrykt deres misfornøjelse med øboernes
varetagelse af lodseriet, greb myndighederne ind, og efter mange
undersøgelser og forhandlinger udstedtes i 1748 en kgl. anordning,
der lagde erhvervet i faste rammer. Nyords 20 gårdfæstere og 7
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Udsnit af matr. kort 1858, der viser Nyord by. Byen er nu vokset mod cen
trum. Den gamle gadejord er udstykket, dels som en udvidelse af gårdhaverne,
dels som seh'stændige jordstykker, der er bebygget med mindre huse. Måle
stok: ca. 1:4000.

husfæstere sikredes eneretten til lodsningen i farvandet, men var
samtidig forpligtet til at bestride lodsningen udfra de i anordningen
afstukne retningslinier.
Efter at gårdmændene i 1769 var blevet selvejere udfærdigedes
en ny og omfattende anordning, der trådte i kraft 1780. Den blev
med enkelte ændringer gældende til 1879, og regulerede og for
mede i et tidsrum på næsten 100 år ikke blot arbejdsgangen ude
på farvandet men også livet hjemme på øen.
I denne anordning blev det endnu engang fastslået, at lods
privilegierne skulle tilhøre de 20 gårde og de 7 fæstehuse, gård442

mændene havde fået ved købet af øen. Dette indebar, at ingen
kunne blive fastlods på Nyord uden først at have erhvervet sig en
gård eller fæstet et af de 7 huse. For at blive fastlods skulle man
desuden være nyordbo. Var en gård- eller husmand ikke i stand til
at lodse, måtte han ansætte en reservelods. Det samme var tilfældet
for eventuelle gård- eller husmandsenker. Reservelodsen, der også
skulle være nyordbo, udførte nøjagtigt det samme arbejde som en
fastlods, men fik kun halvdelen af den indtjente løn, idet den an
den halvdel tilfaldt den gård eller det hus, han lodsede for. Inden
en nyordbo kunne blive reserve- eller fastlods, skulle han igennem
en lærlingetid, der afsluttedes med en mundtlig examination og
en prøvesejlads.
Lodsselskabet lededes af en oldermand, der igennem en over
lods modtog direktiver og ordrer fra den øverste instans - admirali
tetet, senere marineministeriet - i København.
Det skal fremhæves, at der i farvandet omkring Nyord var
lodstvang, hvilket betød, at alle skibe, - hvad enten de benyttede
lods eller ej, - skulle betale penge til lodserne for gennemsejling,
når disse blot havde tilbudt deres assistance.
Lodsningen ind og ud gennem farvandet var organiseret for
skelligt. Ud over at der kom flere ind- end udgående skibe, var
lodsningen nordfra også den vanskeligste og mest tidskrævende,
og den gik derfor „på kap“ for at animere lodserne. Det betød,
at den lods, der først nåede frem til det lodssøgende skib, straks
kunne beholde 1/ Q af den kontante lodsindtægt. Andre 2/ c skulle
deles mellem ham og de medkappende lodser, der var „komne uden
for Grundene“, iden han selv havde bragt skibet „inden for de
grundeste Sand-Revler“. De sidste 3/ c af indtægten tilfaldt altid
lodskassen, og blev først senere fordelt mellem samtlige 27 lodser.
Det var almindeligt, at lodserne på grund af „kapningen“ enten
opholdt sig på den lille ø Ægholm nord for Nyord, eller på Bøns
vig Strand på sjællandssiden, hvorfra man hurtigt kunne komme til
de indgående skibe. Samtidig med at „kapningen“ var en drivfjeder
for lodserne, havde den en anden meget vigtig funktion, som vi
senere skal vende tilbage til.
Sydfra gik lodsningen derimod på tur mellem samtlige 27 lod
ser, og indtægterne herfra deltes ligeligt imellem dem.
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Tosmakkejolle fra Nyord. Striberne i sejlene angav, at det var en lods jolle.
(Privat eje, N y ord).

Hver lods havde en to-mastet jolle. Den førte smakkesejl, som
holdtes udspilet med sprydstager. Foruden smakkesejlet havde man
plads til en klyver. To master var i dette farvand med den lange
og besværlige lodsvej yderst hensigtsmæssigt. Ved god vind kunne
man opnå en anselig fart på 2 sejl, mens man i stærk blæst blot
kunne fjerne sprydstagen i storsejlet, hale dette - og derefter sejle
på forsejlet alene.
Udover deres egne joller havde lodserne i fællesskab en lettebåd. Den brugtes, når et for hårdt lastet fartøj ikke kunne flyde
over det grundeste i løbene. Noget af fartøjets last blev så placeret
i lettebåden og atter omladet efter endt lodsning.
Lodseri og landbrug.
En af de første egentlige beskrivelser af øen og dens befolk
ning findes i præsten Morten Reenbergs dagbogsoptegnelser fra
slutningen af det 17. århundrede. Han beskriver beboerne som flit444

tige og arbejdsomme bønder. Godt et halvt århundrede senere skri
ver Pontoppidan i sit Danske Atlas følgende: Nyordsøe haver 20
Gaarde og 7 Huuse, Her er nyeligen, nemlig i May-Maanet 1763,
skeet stor Skade ved Vaade-Ild, som haver fortæret femten Gaarde
paa eengang.“ Genopbygningen af de nedbrændte gårde har uden
tvivl været en meget hård økonomisk belastning for øboerne, - ja,
nok så hård, - at de ikke seks år senere uden en tilførsel af kon
tant kapital kunne overtage øen til selveje. En mand, der var i be
siddelse af den nødvendige kapital og samtidig havde et udpræget
handelstalent, meldte sig imidlertid på det rette tidspunkt. Det var
Johannes Jensen Noor, skipper, købmand og „spekulant“ fra Kø
benhavn der mod -en rente på 5 procent p. a. lånte bønderne de godt
2000 Rdl., der skulle falde som udbetaling ved købet af øen. Som en
sandsynlig modydelse for dette lån udstedte bønderne allerede da
gen efter salget, den 20. oktober 1769, et skøde til J. J. Noor på
et jordstykke i byens sydlige udkant med tilhørende græsningsret.
Her opførte han nogle år senere en kro, der kom til at spille en rolle
som arnested for uro, drikkeri og lovløshed i de kommende år for
øboerne.
At disse transaktioner på Nyord har været et led i en større
handelsstrategi baseret på at kunne beherske handelen og sejladsen
gennem farvandene, kan man med rimelighed antage, når man
føjer til, at samme J. J. Noor også finansierede købet af Koster
Bys gårde og jorder. Med kroen på Nyord som udgangspunkt har
han med den økonomiske magtposition, som han skabte på begge
sider af sundet, kunnet handle næsten frit med lovlige og ulovlige
varer til skibe og kystboere. Således har han formodentlig opkøbt
al den brændevin, bønderne kunne fremstille, med videresalg for
øje. I 1777 optages en brændevinssag til doms i Stege. De ankla
gede er 16 gårdmænd fra Nyord, der stå tiltalt for i strid med loven
at have fremstillet og solgt betydelige mængder brændevin. De er
klærede sig alle skyldige og dømmes til at betale en samlet bøde
på godt 800 Rdl. Sagen er i sig selv ikke usædvanlig, men bødens
størrelse er næsten urimelig stor. Man må gå ud fra, at den enkelte
gårdmands økonomiske afhængighedsforhold til J. J. Noor ikke
er blevet mindre i tiden, der fulgte. Bøden blev betalt, hjemme
brændingen blev stoppet, - men ikke drikkeriet blandt bønderne.
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Klager over umådeholdent drikkeri og udskænkning indløb med
jævne mellemrum til øvrigheden i de kommende år.
På trods af disse uregelmæssigheder var de startbetingelser,
bønderne fik som selvjere ikke så ringe som deres ligestillede i om
rådet. Gårdbrug kombineret med lodseri betød en vis sikkerhed
for en konstant tilførsel af rede penge til de 20 gårde og 7 huse.
Befolkningstallet holdt sig nogenlunde konstant århundredet
ud. Folketællingerne i 1789 og 1801 angiver henholdsvis 178 og
177 indbyggere fordelt på 33 og 36 familier. De fleste familier
boede på gårdene, og kun i et par tilfælde boede der mere end en
familie i et hus.
Gårdene var ikke alle lige store. En taxationsforretning fra
1770 angiver deres størrelse som følger: Gårde med en længe,
2 stk. Gårde med 2 længer, 12 stk. Gårde med 3 længer, 3 stk.
og gårde med 4 længer, 3 stk. I løbet af 1780’erne udbygges går
dene mere og mere, således at over halvdelen nu har 4 længer. I
1784 blev gård nr. 16, der tilhørte lodsoldermand Hans Jensen en bror til J. J. Noor, taxeret således: a) Søndre Læng 17 Fag ind
rettet til Stue Wærelser, Kiøkken, Bryghus, med widre, halm tægt
og Klinede Vegge. b) Østre Længde 5 Fag indrettet til Stalde,
c) Westre Længde 10 Fag indrettet til Stue Wærelse samt Loe og
Lahde, halm tægt og Klinede Vegge. d) Nok et Huus opbygt Syn
der indrettet til Stue Wærelse, Kammer og Kiøkken, bestaaende
af 3de Fag. Fra samtidens skifter og skøder kan man få et indblik
i, hvorledes en sådan gård var udstyret med redskaber og indbo.
Lodsoldermand Hans Jensen afhænder i 1798 sin gård (nr. 16)
til sin yngste søn, Johannes Michael Hansen. Med gården følger:
„Til Besætning afleveres til min Søn J. M. H., såsnart han tiltræder
Gaarden, nemlig: 2 Hæste, 2 kiør, 4 stykker faar, 3 gjæs og 1
gaase, 4 unge sviin, 1 høstvogn med tilbehør, 1 arbejdsvogn med
tilbehør, 1 ploug, 1 harve, 1 krog, 1 lang og 1 kort stige, 1 brand
hage og en brandspand, 1 Jernkakkelovn staaende i dagligstuen til
lige med 2. spiiseborde og 2. bænke.“ Foruden dette indbo og red
skaber havde hver lods en jolle, der var bygget af fyrretræ. Disse
joller var ikke særlig robuste og kunne slet ikke bruges under is
gang, og de blev da også i løbet af 1800-årene udskiftet med ege
træsjoller.
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Gårdspladserne i byen indrammes næsten alle aj bygninger (forf. 1968).

Den her opførte størrelse på gårdens besætning og antal red
skaber svarer med enkelte mindre variationer til de oplysninger,
der findes for de øvrige gårde. Byens jorder, der var inddelt i 3
hovedmarker, gav på grund af dårlige dyrkningsmetoder og ringe
gødningstilførsel kun et minimalt udbytte. Det var derfor vanskeligt
at skaffe vinterfoder nok til dyrene af den sparsomme høst. Man
måtte derfor afpasse gårdens produktion til kun at omfatte selvfor
syning.
Inden udskiftningen måtte der på de enkelte gårde være en
arbejdsstyrke på mindst 3 voksne - trods det ringe jordtilliggende.
En mand, der tog sig af lodserieet - og to kvinder, der passede går
dens daglige drift. Arbejdsstyrken var imidlertid ikke konstant. Dens
størrelse og sammensætning blev ændret i takt med familiens ud447

„Strågården“s stuelænge set fra syd (matr. 33, gammelt gårdsnr. 7). Mel
lem de to skorstene har der i denne længe været indrettet aftægtsbolig,
(forf. 1968).

vikling. Når en gift mand overtog en gård, måtte han ansætte en
tjenestepige for at kunne opretholde den nødvendige arbejdsstyrke
på tre voksne. Hun kunne så senere udskiftes med en af gårdens
døtre, når denne var nået konfirmationsalderen.
Gårdens hushold bestod normalt af 3 generationer, - nemlig
husbondparret, deres børn og aftægtsfolk -, samt tjenestefolk. Nære
slægtninge - f. eks. broder eller søster til husbondparret, kunne
også bo på gården i kortere eller længere tid. De dannede ofte
selvstændige familienheder, der kun sjældent indgik i gårdens dag
lige arbejde. At der dog har været tale om nære økonomiske bånd
mellem de enkelte enheder, er givet.
I årene før udskiftningen prioriterede man lodseriet højest.
Lodsningen, der foregik gennem det smalle Ulvshaleløb, blev ofte
besværliggjort af de mange sandbanker, der var i stadig bevægelse
ved indsejlingen fra Østersøen. Arbejdet på søen var derfor ofte
meget tidskrævende, men med kaplodsningen og dannelsen af så448

Skitse aj aftægtsboligen på „Strågården“ efter opmåling aj forf. i 1968:
A: Kokken. B: Soveværelse. C: Stue. D: Stuelængens fortsættelse. E: Have.
F: Vognport. G Gårdsplads. A f tægts boligen kom i anvendelse, når gården
skiftede ejer, - og den gamle lod s bonde og hans kone flyttede derind. Ind
retningen er fra 1800-tallets slutning.

kaldte „makkerskaber“ kunne man imidlertid overføre en del af
arbejdskraften fra lodseriet til landbruget, således at sammenfaldet
af de 2 erhvervs højsæsoner blev mindre markant. Disse „makker
skaber“ fungerede på følgende måde: Flere lodser slog sig sam
men om lodsningen fra en jolle. En af lodserne havde da til opgave
at holde udkig efter skibe, og tilkaldte så først de andre lodser i
„makkerskabet“, når der var skib i sigte.
I den ventetid, mændene tilbragte på havet mellem lodsningerne, fiskede de ofte. Om vinteren har de bundet sildegarn, som
de satte i Østersøen. Forår og efterår drev de jagt på enten fugle
eller sæler. Andre fornødenheder var det sværere at skaffe. På den
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Interior fra stuen i af tægts boligen på „Strågården“. (forf. 1968).

næsten træløse ø kunne der ikke skaffes brænde til daglig brug.
Det måtte hentes på Sjælland eller Ulvshale, hvor det blev udvist.
Man havde dog også en mulighed for at samle drivtømmer, men
var tømmeret godt, blev det ofte anvendt i husets konstruktion
istedet for i ovnen.
Bjærgning af strandede skibe betød også en ikke uvæsentlig
mulighed for yderligere tilførsel af kontant kapital til gårdmandslodsernes hushold.
Antallet af lodssøgende skibe varierede stærkt i denne periode.
I årene omkring århundredskiftet var antallet ca. 1500 pr. år, men
under Napoleonskrigene øgedes dette tal til mellem 3000 og 4000
skibe årligt.
På trods af dannelsen af „makkerskaber“ og den deraf affødte
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overførsel af arbejdskraft fra lodseriet til landbruget, var der dog
visse arbejder med tilknytning til gårdens drift, som gårdmændene
ikke tog del i. Arbejdet med kreaturer og tærskning nægtede lodserne
f. eks. helt at tage del i. Arbejdsdelingen mellem kønnene på Nyord
har i denne periode sandsynligvis også på andre områder brudt med
den traditionelle rolledeling som var fremherskende i det førindu
strielle bondesamfund. En helt så udtalt rolledeling, som man ken
der det f. eks. på Læsø, fik man aldrig på Nyord.
I 1820’erne skete der en væsentlig ændring i lodsbøndernes
arbejdsmæssige og økonomiske situation.
Sandophobninger ved indsejlingen til Ulvshaleløbet havde flere
år i træk tvunget et større antal skibe bort fra lodsfarvandet og ud
på en længere og mere risikofyldt sejlads rundt om Møn. Den redu
cerede trafik ramte naturligvis lodsbønderne økonomisk, men i 1821
kunne de meddele, at de havde „opdaget“ og åbnet et nyt og mere
farbart løb - Bøgestrømmen - vest om Nyord. De havde antagelig
længe haft kendskab til dette løb, men hidtil holdt det hemmeligt,
dels fordi deres lodsture ville blive noget længere, dels af frygt
for konkurrence. Frygten var iøvrigt velbegrundet, idet folk fra
sjællandssiden allerede året efter åbningen gjorde et mislykket for
søg på at få del i lodsrettighederne.
Åbningen af Bøgestrømmen var ikke blot af betydning for lod
serne og skipperne, men også for beboerne i Stege. Her var den
opblomstrende handel stærkt afhængig af en nem og hurtig trans
port ad søvejen, og det var da også Stege havnekommission, der
sammen med lodsselskabet iværksatte og ledede de gentagne opmudringsarbejder, der siden holdt løbet sejlbart.
Antallet af lodssøgende skibe svingede naturligvis stadigvæk
som en følge af de vekslende konjunkturer og klimatiske forhold,
men alt i alt fik man en langt stærkere trafik gennem Bøgestrøm
men, end man tidligere havde haft i Ulvshaleløbet, - og dermed
også større kontantindkomster.
Næsten samtidig med Bøgestrømmens åbning udskiftedes Ny
ords agerjorder, hvorved hver gård fik en samlet jordlod på ca.
10 tdr. land. Derimod foretog man ikke nogen udstykning af de
store fællesejede engarealer, da et fortsat samarbejde omkring ud
nyttelsen af dem var mest fordelagtigt. Man undgik individuel ind451

hegning, og dyrene kunne som hidtil vogtes af en hyrde, der løn
nedes af gårdmændene i fællesskab. Det vidtstrakte engområde gav
også gårdmændene kontante indkomster, idet man udlejede græs
ning, både til Nyords husfolk og til gårdmænd fra Sjælland og Møn.
Udskiftningen af agerjorden gav selvsagt mulighed for en mere
rationel drift, og lodsbønderne satsede da også stærkere på land
bruget, end de tidligere havde gjort. Den relativt stærke trafik gen
nem Bøgestrømmen lagde imidlertid beslag på det meste af lods
bøndernes tid, og det var derfor nødvendigt at tilføre husholdet
mere arbejdskraft for at få den ønskede udvikling indenfor land
bruget. På flere gårde synes arbejdskraftbehovet i første omgang
at være blevet løst ved i større udstrækning at holde gårdarvingen
hjemme, end det tidligere var tilfældet. Denne praksis omtales i
1830 af lodsoldermanden på følgende måde: „Saaledes som Ind
retningen nu er kan den blive Lods som aldrig har giort een Tuur
tilsøs, naar han blot ved Arv eller Kiøb kan komme i Besiddelse
af en Gaard. Dette have da tilfølge, at mangen Gaardmand her paa
Øen lader den af sine Sønner som han nu ønsker skal træde i sit
Sted (almindelig den yngste søn) bestandig blive hjemme for at
passe Avlingen etc., lige indtil han (sønnen) ansættes til Lods. Vel
kan ogsaa et saadant Subiekt blive lige saa kiendt i Farvandet som
den bedste Søemand, men vistnok kan man ikke hos et saadant In
divid forudsætte den samme Aand eller i Farens Øieblik vente den
samme Kiekhed og Aandsnærværelse som pleier at være en rask og
duelig Sømand egen.“ Dette forhold ændres i løbet af 1830’erne,
idet man nu krævede, at enhver lærling skulle have gjort „visse Far
ter til Søs“, inden han kunne udnævnes til reservelods.
Det blev efterhånden mere og mere almindeligt at ansætte
tjenestekarl som et permanent led i husholdet. Folketællingen fra
1845 viser således, at der den 1. februar dette år var tjenestekarle
på 18 af de 20 gårde. Hovedparten af karlene kom udefra, idet det
meste af Nyords mandlige befolkning stadig drog til søs. De re
krutteredes især blandt befolkningen i de frugtbare mønske sogne,
hvor man kendte til et mere avanceret landbrug, og de var derfor i
stand til at fremskynde den udvikling, som var sat igang med ud
skiftningen.
Landbruget og lodseriets paralleltløbende udvikling gav på for452

holdsvis få år en god økonomisk standard, som bl. a. manifesterede
sig i en udvidelse af stuehuset, et mere righoldigt indbo og flere
personlige ejendele. Den større pengerigelighed satte endvidere lodserne i stand til at udskifte de gamle fyrretræs joller med større og
mere sødygtige joller bygget af eg, og det blev derved muligt for
dem også at lodse under isgang.
Jordens stærkt forbedrede produktionskraft i forbindelse med
gode konjunkturer indenfor landbruget førte omkring midten af
1800-tallet til en stadig skarpere focusering på dette erhverv. Lods
bønderne renoncerede simpelt hen mere og mere på kaplodsningerne
og overflyttede deres arbejdskraft til landbruget. Den mindre inter
esse for kaplodsningen betød iøvrigt ikke nogen nedgang i lods
indtægterne - snarere tværtimod. Trafikken igennem farvandet var
stærkere end nogensinde, og da halvdelen af indtægten nordfra jo
skulle deles imellem samtlige 27 lodser - fik de mindre aktive
alligevel en god og næsten arbejdsfri gevinst.
Gårdmændenes større engagement i landbruget fandt natur
ligvis ikke sted på et og samme tidspunkt - og heller ikke med
samme styrke. Den enkelte gårdmands valg af, hvordan han
skulle fordele sin egen arbejdskraft beroede i høj grad på hans al
der, husholdets sammensætning og dets størrelse. En ung gårdmand
med mange børn og økonomiske forpligtelser overfor både forældre
og ugifte søskende var f. eks. mere aktiv nordude end den lidt
ældre gårdmand, der ledede et mindre hushold. Det kunne også
ske, at en gårdmand i en kortere eller længere periode flyttede det
meste af sin arbejdskraft tilbage til lodseriet igen, hvis han pludse
lig manglede kontanter.
Husmandslodderne.
Husmandslodsens situation var en ganske anden end lodsbon
dens. Som lejer af et hus havde han visse forpligtelser overfor gårdmændene, der som nævnt ejede de 7 jordløse fæstehuse i fællesskab.
Desuden var han af mangel på landbrugsjord henvist til en hus
holdning, der i langt højere grad end gårdmandens var baseret på
de kontante tilgange fra lodseriet.
Den reservelods på Nyord, der ønskede at fæste et af de 7
huse for derved at opnå status som fastlods, måtte først betale en
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klækkelig sum i indfæstningspenge. I årene op til 1833 bortfæstedes
et ledigt hus på auktion til den højsbydende, men ved en revision
af lodsloven greb admiralitetet ind i denne praksis, og det bestem
tes, at den reservelods, der lodsede for et hus, havde førsteret til
det, når det blev ledigt. Reservelodsen, der oftest var en søn af den
gamle fæstehusmand, fremlagde sit tilbud - og gårdmændenes deres
krav, hvorefter to udenøs vurderingsmænd fastsatte prisen efter hu
sets stand og de aktuelle indtjeningsmuligheder ved lodseriet. Eks
empelvis tjente en fastlods i 1850’erne imellem 230 og 300 Rdl.
årligt, og indfæstningssummen lå i samme periode på 250 Rdl. altså en årsløn. Udover denne sum, som kunne afdrages i 4 rater,
måtte husmanden betale gårdmændene en årlig afgift på ca. 10 Rdl.
Desuden var han forpligtet til at holde huset i forsvarlig stand.
Sammen med de tilkøbte lodsrettigheder hørte også retten til
at græsse en ko eller to får samt nogle få ænder og gæs på gård
mændenes store arealer, - dog mod en lille betaling. De kærkomne
- omend beskedne naturalier, - som dette lille husdyrhold kunne
afgive, suppleredes med fangsten fra det silde- og ålefiskeri, som
husmanden i lighed med gårdmændene drev i efterårs- og vinter
månederne. Husmandslodsens kone og børn havde undertiden også
arbejde på gårdene, og for dette modtog de naturalier som beta
ling. Således var husmandssønnerne ofte kvægdrenge for gårdmæn
dene. Deres arbejde, som bestod i at drive kvæget fra engene hjem
til malkningen, betaltes med nogle skiver brød, og når oktober
markedet i Stege fandt sted, fik de 3 Mark til at more sig for. Husmændene deltog også i bjærgningen af de ved Nyord strandede skibe,
og lønnen herfor kunne være et godt, - men naturligvis højst usik
kert, - kontantsupplement til lodsindtægterne.
Hjørnestenen i husmandslodsens økonomi var og blev dog ind
tægterne fra lodserier, og han var derfor meget sårbar, hvis trafik
ken gennem farvandet svigtede. Det skete - som nævnt - flere gange
før Bøgestrømmens åbning, og husmanden sad da i meget små kår.
Den stærkt reducerede trafik i vintermånederne afskar ham også
fra en jævn kontantindkomst året rundt. En nøje planlægning var
derfor nødvendig for at klare sig igennem denne periode.
Husmandens store afhængighed af lodseriet viste sig først og
fremmest i et stærkt engagement i kaplodsningen. Når vind og
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vejr var gunstige, og der derfor kunne ventes mange skibe, var
husmandslodserne i uafbrudt aktivitet. Ofte lå de både to og tre
dage enten ude ved Ægholm eller inde ved Bønsvig Strand, hvorfra
de hurtigt kunne komme til de lodssøgende skibe.
Gårdmændenes skarpere focusering på landbruget efter udskift
ningen kom også husmændene tilgode, idet den mindre konkurrence
nordude gav flere indlodsninger. Et enkelt eksempel hentet fra en
oldermandsindberetning i 1856 viser helt klart, hvor stor en forskel,
der kunne være på henholdsvis en gårdmands og en husmands akti
vitet nordude. Heri hedder det bl. a.: „Til den 1ste dennes (1. au
gust) er lodset 1131 Skibe for Indgaaende; fordeelt paa 27 Lodser
vilde det i Gjennemsnit blive 421/4 paa hver. Men til nysnævnte
Dato har Jeppe Rasmussen kun lodset 4 Skibe for Indg. Ikke en
Eneste af dem Allesammen har viist sig saa ligegyldig for at gaae
tilsøes. Husmandslods Søren Jeppesen har på samme Tid lodset 86
Skibe Nordfra. Jeppe Rasmussen er forøvrig en brav og skikkelig
Mand, men burde aldrig have været Lods, har aldrig været Sømand,
men en ivrig Landmand.“
Søfart.
Søfarten skulle i løbet af 1800-tallet, - og i særdeleshed i dets
slutning, - komme til at sætte sit dybe præg på øens kultur. Nyordboerne, som fik ry for at være gode søfolk, kom som mange andre
øboer fra de mindre danske øer til at spille en væsentlig rolle som
arbejdskraft i datidens skibsfart. Befolkningens sammensætning på
øen havde op gennem 1800-tallet udviklet sig således, at antallet
af børn fra de jordløse husfolk langt oversteg antallet af gårdmands
børn. Det var således langt fra alle, der kunne finde en erhvervs
mulighed på Nyord. En aktiv giftemålspolitik blandt lodsbønderne
medførte dog, at flere gårdmandssønner, der ikke havde udsigt til
at overtage faderens gård alligevel blev gårdmænd ved ægteskab
med en gårdmandsdatter. En stadigt stigende del af den mandlige
befolkning måtte dog gå til søs.
Fra deres tidligste barndom havde drengene stiftet bekendtskab
med livet på søen. Den lille bugt neden for byen var en yndet lege
plads for dem, - hvor de blandt lods joller og småskibe gjorde de
første erfaringer til søs. Kontakten med de mange skibe, der pas455

serede farvandet, og næsten hver eneste husfaders tilknytning til
lodseriet førte som regel til, at størstedelen af drengene kom til søs
efter konfirmationen. Den første hyre blev ofte taget på et mindre
skib, der sejlede i indenrigs- eller Østersøfart. Efter nogle års forløb
tog mange så hyre på større skibe, der gik på langfart.
De muligheder sønnerne havde for at avancere indenfor skibs
farten afhang tildels af deres forældres økonomiske position på
øen. Arvesystemet blandt gårdmandslodserne, hvor det i de fleste
tilfælde var den yngste søn, der skulle overtage gården, gjorde det
muligt for de andre sønner på et tidligt tidspunkt at satse på at
blive i søfarten. Gårdmandslodsernes kontante indtægter fra lodse
riet satte dem samtidig i stand til at give disse sønner en bedre ud
dannelse - og senere et skib eller en anpart i et sådant. For hus
mandssønnerne var betingelserne ringere. Nogle kunne overtage
faderens fæstehus, men de fleste sejlede som matroser eller bådsmænd hele deres liv. Nogle enkelte lod sig indrullere fast i flåden,
hvilket kan forekomme naturligt, da Nyord var sømilitdistrikt*)Gårdmandssønnernes stilling som matroser var, som antydet, for
de flestes vedkommende kun midlertidig. De vendte ofte tilbage til
øen i vinterhalvåret, hvor de så af deres opsparede hyre betalte for
opholdet. Blev en gårdmandssøn gift, fik han gerne et stykke af
gårdens have- eller gadejord til at opføre et hus på. I løbet af 1800tallet blev de åbne pladser i byen mindre og mindre og søfolkenes
huse skød frem overalt. Husene var almindeligvis små, men når sø
folkene blev styrmænd eller skippere fik de økonomiske muligheder
for at indrette deres hjem efter tidens mode.
Antallet af skibe, der var hjemmehørende på Nyord, voksede
i løbet af 1800-tallet støt. Omkring 1880 var ca. 30 skibe indregi
streret på øen. Det var fortrinsvis jagt- og skonnert-skibe, men også
flere mindre dæksbåde, bygget på øen, hørte til øboernes sejlskibs
flåde. De større skibe havde en drægtighed på 20 til 35 tons, mens
dæksbådene kun målte 4 til 6 tons. Jagter og skonnerter sejlede
ofte i de indre danske farvande eller på Østersøhavnene med korn,
stykgods, brædder eller kul befragtet af købmænd i Stege eller Kø
benhavn. De mindre dæksbåde sejlede i nogenlunde fast fart mel
lem sundhavnene og de sydlige danske købstæder Stege, Vording
borg og Stubbekøbing.
*) Distrikt, i hvilket der udskrives værnepligtigt mandskab til marinen.
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Jagten „Anne Marie“ af Nyord. Den rar bygget i 1873, malte 28 tons og
fortes af Søren Peter Espensen fra Nyord (foto, efter maleri i privat eje,
Stege, Forf. 1968).

Lodsbønderne bliver bønder.
I begyndelsen af 1870’erne indledte marineministeriet et større
reformarbejde, der tog sigte på at gøre det danske lodsvæsen mere
tidssvarende. Under dette arbejde kom Nyord i søgelyset, og med
en i 1879 udstedt lov foretog man en fuldstændig omlægning af
øens lodseri. De 20 gård- og husmænds forpligtelser og eneret til
lodsning bortfaldt, og samtidig ophævedes lodstvangen i Bøgestrøm
men. De gård- og husmænd, der lodsede ved lovens ikrafttræden,
måtte dog gerne vedblive at lodse. Som kompensation for de mistede
rettigheder og lodstvangens ophævelse fik gårdmændene hver 5000
kr. en gang for alle. Desuden fik de i fællesskab 9000 kr. for de 7
fæstehuse og 1 td. land, som staten overtog.
Efter lovens ikrafttræden ønskede gårdmændene at se de nye
tilstande lidt an, og de blev derfor ved lodseriet. De økonomiske og
arbejdsmæssige vilkår var imidlertid blevet så ringe, at størsteparten
af dem efter kort tids forløb opgav erhvervet. De koncentrerede sig
nu helt og holdent om landbruget. Lodstvangens ophævelse betød
en klar indtægtsnedgang, idet de fleste skibe nu søgte igennem far
vandet uden lodsbistand. Ved omlægningen afskaffede man også
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Søndergade omkring århundredskiftet. (Postkort, Stege Mus.).

Søndergade omkring århundredskiftet. (Postkort, Stege Mus.).

kapringen. Istedet indførtes en fast turnusordning med lange vag
ter nordude i farvandet. Herved mistede gårdmanden muligheden for
frit at kunne rokere med sin egen arbejdskraft - en mulighed, der
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altid havde været af væsentlig betydning for ham, især fordi de to
erhvervs højsæsoner kolliderede med hinanden.
Husmandslodserne, der intet alternativt erhverv havde at falde
tilbage på, fik efter omlægningen deres indtægtsnedgang udlignet,
og de fortsatte alle med lodseriet, indtil de måtte gå af på grund
af alder.
Efter omlægningen mistede lodseriet relativt hurtigt sin betyd
ning for øens beboere. Stadig færre skibe søgte lodsbistand, og der
for blev de lodser, der efterhånden forlod tjenesten kun sjældent
erstattet med friske kræfter.
Nyord kunne, på trods af lodstvangens ophævelse, stadig op
suge det stigende befolkningstal i søfarts- og landbrugserhvervene,
selv under dets kulmination omkring 1900. De ændrede erhvervs
betingelser medførte samtidig en reduktion i husholdets størrelse
på gårdene, idet tjenestefolkene - og i særdeleshed karlene, - blev
gjort overflødige, da gårdmændene nu selv kunne overtage land
brugsarbejdet efter lodseriets nedlæggelse. Arbejdsdelingen blev igen
ændret og kønsrollerne tilpasset et mere traditionelt mønster. Øen
havde i 1898 fået sit eget andelsmejeri, som alle gårdmænd var an
delshavere i. Dette gav en ny mulighed for en mere rationel ud
nyttelse og behandling af mælken bl. a. ved smørproduktion. Kort
efter 1900 fik man oprettet en fast forbindelse med båd til Stege,
hvad der yderligere fremmede produktionen af landbrugsvarer.
Kvægbestanden blev udvidet kraftigt, idet man lagde mere vægt
på opdræt af ungkvæg og malkekvæg. Af de godt 350 indbyggere
på øen var godt 1/ 5 beskæftiget ved søfart i tiden før første ver
denskrig, men i løbet af 20’erne og 30’erne forsvandt dette erhverv
næsten helt fra Nyord. En lignende tendens gjorde sig gældende
for øens andre erhverv, og i perioden 1910 til 15 flyttede flere
gårdmandsfamilier væk, - for at slå sin ned på Møn. Her var der
bedre muligheder for at drive et rentabelt landbrug. Vanskelighe
derne med at tilpasse de gamle gårdsanlægs bygninger til tidens
krav, var for store for mange landbrugere. At alle gårde stadig lå
samlet i byen, - på nær en enkelt, der var udflyttet i 1906, - som
på fællesskabets tid, gjorde ikke forholdene bedre. I løbet af de se
nere år er enkelte gårde blevet sammenlagt, og muligheden for en
mere rentabel drift er hermed åbnet.
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Lnjtfoto aj N y ord by - taget omkring 1950. Byarealet er fuld udnyttet og
ta t bebygget indenfor den gamle bygrænse. Privat eje, Nyord.

Luftfoto af byens nord-ostlige hjorne. Gårdene er, som mange andre bygnin
ger i byen, tæt sammenbyggede. Privat eje, Nyord.
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I 1968 fik Nyord en fast forbindelse til Møn i form af en
bro. Mange Nyordbeboere havde håbet, at befolkningsafvandringen
fra øen ville ophøre, når øen blev „landfast“. Dette blev imidlertid
ikke tilfældet. Afvandringen fortsatte endnu nogle år - og det er
først indenfor de sidste to år befolkningstallet har været nogenlunde
konstant på 90 indbyggere.
De her nævnte forandringsprocesser i Nyords erhvervsmæssige
og økonomiske struktur skal i den foreliggende form betragtes som
en foreløbig og kortfattet oversigt over hidtil indsamlet og bear
bejdet materiale. Mange begivenheder og mindre ændringer i øsam
fundets struktur er forbigået - eller kun nødtørftigt behandlet. Det
er imidlertid vort håb, at læseren gennem artiklen har fattet interesse
for et øsamfund og dets udvikling.
Skitsering af de forskellige faser i Nyords økonomiske og erhvervs
mæssige udvikling.
1) Tiden op til 1748: Landbruget er øens hovederhverv. Der er
intet organiseret lodsselskab på øen.
2) Ca. 1748-1820: Lodseriet lægges i faste rammer 1748. Der ind
føres lodstvang, og lodsrettighederne knyttes til øens 20 gårde
og 7 huse. 1769 købes øen af de 20 gårdmænd til selveje.
1780 udstedes en ny anordning for lodseriet, der med få æn
dringer gælder de næste 100 år. Øboernes økonomi baseres nu
dels på landbruget - dels på lodseriet. Kønsrollemønstret ændres
i takt med lodseriets udbygning. Traditionelle „mandsarbejder“
overtages helt eller delvis af kvinderne på gårdene.
3) Ca. 1820-1880: Befolkningstallet øges kraftigt. Indtægterne ved
lodseriet vokser, og landbruget moderniseres. Gårdmændene in
vesterer i nye landbrugsredskaber og bygninger, og der indføres
fremmed arbejdskraft fra de mønske sogne, hvor mere moderne
driftsformer praktiseres. Nye erhvervsgrupper - såsom handel,
håndværk og fiskeri finder indpas i øens økonomiske system i
periodens sidste årtier. Et stigende antal af øens mandlige be
folkning beskæftiges ved søfart. - Lodstvangen ophæves 1879.
Der udbetales en erstatning til lodserne for den kommende tabte
arbejdsfortjeneste ved dette erhverv.
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4) Ca. 1880-1920: Skibsfart og landbrug indtager nu den centrale
økonomiske og erhvervsmæssige plads i øsamfundet. Antallet af
skibe hjemmehørende på Nyord er nu omkring 30. Med byg
ningen af et andelsmejeri i slutningen af 90’erne følges moderni
seringen af landbruget op. Affolkningen af øen begynder og øges
efter 1. Verdenskrig. (Indbyggere 1901: 365, 1921: 270).
5) Ca. 1920-1970: Skibsfarten afvikles i løbet af 30’erne, og det
sidste større fartøj lægges op 1950. Landbruget bliver igen øens
hovederhverv. Afvandringen til de større byområder fortsætter
og kulminerer i slutningen af 60’erne. 1967 åbnes broforbin
delsen til Møn. Hermed åbnes nye muligheder for at tage ar
bejde udenøs, mens bopælen kan bibeholdes.
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L IT T E R A T U R OM P R Æ S T Ø AMT
1972-73
Ved A. Strange Nielsen.
OVERTROEN I PRÆSTØ AMT. - På Strubes Forlag har Flem
ming Chr. Nielsen udgivet bogen „GUDER I NORDEN - troen
der overlevede“. Heri læser man om klude-egen i Lestrup skov, om
Odin, der rider omkring på Møn, hvor man endnu ved århundred
skiftet efterlod et neg på hver afhøstet ager som offer til Odin.
Endvidere får man forklaringen på den mytologi, der gemmer sig
i stednavnet Fakse.
SKOLEHISTORIE. - Undervisningsinspektør Jobs. Nielsen har på
Gjellerups Forlag udsendt bind 1 af „Billeder af folkeskolens hi
storie“. Den behandler tiden omkring år 1800. Fra Præstø amt brin
ges omtale med billeder af Rasmus Svendsens skole i Faxe, Prins
Carls skole i Torøje og storkøbmanden Niels Rybergs skole i Køng.
Hvert skolehistorisk kapitel er forsynet med fortræffelige litteratur
henvisninger.
ADELSVÅBNER I PRÆSTØ AMT. - I forbindelse med studiet
af herregårde og kirkers historie må man gang på gang konstatere,
at identifikationen af et adelsvåben kan betyde temmelig meget.
Derfor er den nye håndbog, Sven Tito Achen: „Danske adelsvåb
ner - en heraldisk nøgle“ (Politikens Forlag) et meget nyttigt
hjælpemiddel. En gennemgang af bogen viser, at dette i høj grad
gælder Præstø amt, hvis adelsslægter er rigt repræsenteret.
PRÆSTØ AMTS SØ- OG ÅNAVNE. - Institut for Navneforsk
ning (Stednavneudvalget) er gået i gang med en opgave, som længe
har trængt sig på. Navne på bebyggelser og natur-lokaliteter har
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til stadighed været genstand for mange undersøgelser og publika
tioner, men specielt navne på vore søer og vandløb har hidtil måttet
savne en mere systematisk behandling. Det er derfor meget kærkom
ment for arbejdet med den lokale historie, at første bind i et nyt
fler-binds værk om „Danske sø- og ånavne“ nu er udkommet (i kom
mission hos Akademisk Forlag). Det er udarbejdet af professor,
dr. phil. John Konsgaard Sørensen. Søer og åer er opført alfabetisk,
og det første bind dækker bogstaverne A-D. Fra det gamle Præstø
amt omtales 79 navne. I omtalen får man en forklaring på deres
betydning, hvor tidligt de er konstateret nævnt, hvor i litteraturen
de er nævnt og desuden oplysninger om andre forhold, der har til
knytning til navnet. Selv temmelig små bække og vanddrag er med.
NÆSTVED FRISØRLAUG 1898-1973. - Laugets 75-års jubilæum
fejredes med bl. a. udsendelse af et lille jubilæumsskrift med kort
fattet omtale af laugets historie og med gode billeder af fagets le
dende folk.
NÆSTVED FRA OLDTID TIL NUTID. - I få ord og med ka
rakteristiske billeder får vi i en håndevending Næstveds udvikling
karakteriseret i et lille hæfte, som Landmandsbanken har udsendt
i anledning af, at den 12. september 1973 åbnede en afdeling i
Næstved.
SPARRESHOLM. - Vognsamlingen på Sparresholm har udsendt sit
1973-hæfte „Med hest og vogn før og nu“ II. Det bringer artik
lerne „Fra postvognens dage“ og „Lægen i Doktorstol“. Det meste
af hæftet rummer en fortegnelse og kort beskrivelse af samlingens
138 enheder, de fleste af dem vogne eller kørende redskaber. Sam
tidig er udsendt en nydelig folder med en kortfattet oversigt over
Sparresholms historie.
ØSTSJÆLLANDSVÆRKET. - Den kraftfulde forlagsboghandler
A. Kirkeskov i Lyderslev har nu i samfulde 7 år programmæssigt
udsendt hæfte på hæfte med kapitler af Østsjællands historie, og
er nu nået til nr. 15, der handler om Fakse sogn - et af de mest
spændende i hele egnen. Det indledes med Hjalmar Olsens beskri464

velse af undergrunden, fortsættende med en veritabel sognegeografi
om landskab med skove og vandløb, bebyggelse og virksomheder,
vandmøllerne og Hovby kildemarked. Herefter skriver sognepræst
Knud Hiller up om kirken og præstegården, grundigt, og med so
lidt kendskab til stort og småt. Rasmus Svendsens skole og de øvrige
undervisningsinstitutioner får også deres omtale. Hæftet afsluttes
med sygehus, plejehjem, bibliotek og pengeinstitutter. Man skynde
sig at sikre sig et eksemplar af værket; de % af oplaget på 900
er nu afsat.
KIRKEBØGER I PRÆSTØ AMT. - Enhver, der interesserer sig
for lokalhistorie og slægtshistorie i det gamle Præstø amt, kan
glæde sig over, at Landsarkivet for Sjælland m.m. har udsendt bd.
IV af Roskilde stifts kirkebøger i serien „Foreløbige arkivregistra
turer“. Dette bind omfatter alene Præstø amt. Sogn for sogn er an
ført, hvad der er bevaret af kirkebøger og disses registre over fødte,
konfirmerede, viede, døde m. m. Det er meget forskelligt, hvor
godt sognenes kirkebøger er bevarede. Nogle steder rækker de til
bage til tiden før 1650, andre steder er de ældste kirkebøger gået
tabt, så det bevarede materiale tager sin begyndelse på et senere
tidspunkt. Efter 1814 er alle sogne dækket ind. Amtets ældste
kirkebøger finder vi i Elmelunde (1630), Næstved Set. Peders
(1631), Vester Egede (1641) og Øster Egede (1643).
HOLGER MUNKS SYDSJÆLLANDSKE FORFATTERSKAB. Historikeren, dr. phil. Holger Munk har gjort alle medlemmer af
Præstø amts historiske Samfund den glæde som gave at fremsende
en bibliografi over sit store forfatterskab. Egentlig er det ajour
føring af den tidligere, nu forældede og forlængst udgåede. Som
alt, hvad der udgår fra Holger Munks hånd, er også denne publika
tion gedigen, smuk og velillustreret. Den indledes med en gen
givelse af en lang række anmelderes omtale af hans bøger og for
fatterskab og slutter med en kronologisk fortegnelse over 94 bøger,
artikler m.m. omfattende årene 1922-74.
PEBRINGEGÅRDEN OG HJULMAGERHUSET PÅ FRILANDS
MUSEET. - Sparekassen for Lyngby og Omegn markerede sit 75-års
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jubilæum med at bekoste udgivelsen af en meget smuk bog om Fri
landsmuseet. Bogen (Gyldendals Forlag) er forfattet af overinspek
tør Peter Michelsen. Der gives særskilte beskrivelser af hver gård
og hus fra de forskellige landsdele. Det gamle Præstø amt er repræ
senteret med Pebringehuset fra Karise sogn og Hjulmagerhuset fra
Kalvehave, genopbygget i museet henholdsvis 1945 og I960. For
begges vedkommende gives en udførlig beskrivelse af placeringen
i det oprindelige miljø, en vurdering af bygningernes alder og kon
struktion, samt indretning, udstyr og funktion. Videre fortælles om
genopbygningen i Frilandsmuseet og forsyning med redskaber og
indbo. Artiklerne er ledsaget af meget smukke farvefotografier.
RUNESTAVEN I BÅRSE. - I sin bog „Kalendere“ - folkelig tids
regning i Norden (udgivet af Nationalmuseet), omtaler Niels-Knud
Liebgott de 19 runer, der er indristet i døbefonten i Bårse kirke
og indentificerer dem med gyldentallene i en runestav, d.v.s. en
kalender indskåret i en træstav.
KRYBSKYTTELIV I SYDSJÆLLAND. - Smedemester A. Jensen
har udgivet en lille samling digte (Boghandlernes Forlagsekspedi
tion) med titlen „En krybskyttes oplevelser“. Det er et udtog af
et manuskript om de oplevelser, forfatteren havde i de strenge tider,
der fulgte efter 1. verdenskrig, hvor den illegale jagt supplerede
den daglige føde.
NÆSTVED MUSEUMSLEKTORAT har ved lederen, museums
lektor F. Michelsen, udsendt et hæfte om museumsundervisningen
og dens mål. Det er en fremstilling af de erfaringer, der er gjort
ved museumsundervisningen i Næstved og en opfordring til inter
esserede lærere om et samarbejde om en videreudbygning af dette
arbejde. Der gives 4 eksempler fra Næstveds historie på udform
ningen af opgaver til museumsundervisning.
ELMELUNDE KIRKE. - Menighedsrådet har udgivet et overor
dentligt smukt hæfte med beskrivelse af kirken og dens historie,
forfattet af sognepræst B. Gravesen og frue. Så nydeligt og samtidig
instruktivt kan det gøres, og den, der vil besøge kirken, har ingen
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vanskeligheder med at få det fulde udbytte af besøget. Vi får præ
senteret kirkens bygningshistorie, inventaret og kalkmalerierne. Og
det må bemærkes, at Nationalmuseets seneste afsløringer af ufuld
komne tidligere restaureringer og opdagelse af hidtil ukendte male
rier er tilgodeset i beskrivelsen.
DANSK GLASHÅNDVÆRK. Holmegårds Glasværk har udsendt
den smukke bog „Glashåndværk i Danmark“ (Lindhardt og Ring
hofs Forlag) om glashåndværkets historie i Danmark. Det er drifts
bestyrer
Schlüter, der her delagtiggør læserne i sin store
viden om den mundblæste og håndfremstillede glasproduktion gen
nem tiderne. Vi hører om, hvor og hvornår der er fremstillet glas
i Danmark og ikke mindst om Holmegårds Glasværk. Teksten er
ledsaget af nydelige billeder af forskellige glasværkers produkter
gennem tiderne, drikkeglas og andre former for glasvarer til brug
i husholdningen og hjemmet. Bogen slutter med en liste over glas
tekniske udtryk og en fortegnelse over litteratur om glas.
BRONCEALDERBÅD FRA VARPELEV. I tidsskriftet SKALK,
nr. 6, 1973 fortælles om fundet af en ege fra omkring år 1000
f. Kr. I arbejdet med at kortlægge de gamle vejlinier over Tryggevælde-ådalen stødte arkæologerne i forsommeren 1973 på denne båd.
Den har den for en ege så usædvanlige længde af 12l/2 ni. Selv
om den er noget beskadiget i forstavnen, er den dog et særdeles
bemærkelsesværdigt fund. Båden er nu under konservering.
RISTNINGER FRA HOLMEGÅRDS MOSE. - Tidsskriftet
SKALK, nr. 5, 1973, bringer en interessant artikel af historiestude
rende Anders Fischer, som har udgravet en boplads ved den sydlige
ende af mosen. Her fandt han en sjældenhed fra den ældre sten
alder. 77 flintstykker kunne nemlig samles til de oprindelige flint
sten, som flintsmeden havde flækket. I den oprindelige stens hvid
lige skorpe fremtrådte nogle indristninger, som forfatteren søger at
forklare betydningen af.
MALEREN PÅ ENØ - Harald Essendrop - ved årsskiftet 1973-74
udsendte en af medarbejderne ved Næstved Tidende et lille hæfte
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„Maler og motiv“ . Det er erindringer i billeder og ord om en som
merdag ved Enøs kyst i selskab med maleren.
GULDGÅSEN I VORDINGBORG. - Efter at en storstilet ind
sats havde bragt tilstrækkelige midler til veje til lueforgyldning af
gåsen på toppen af Gåsetårnet, blev den sat på plads ved en fest
lighed den 14. august 1971. Ved denne lejlighed blev der frem
ført en prolog „Guldgåsen“, hvori der fortælles om gåsens og dens
bys forhold til Danmarkshistorien. Prologen er nu udgivet af for
fatteren, advokat K. Tølbøll Lauritzen (forlaget Kredivia) sammen
med to små eventyr „Gåsen“ og „Den omvendte verden“ fortalt i
H. C. Andersen-stil. Det er lykkedes forfatteren at anslå en fin
poetisk tone, der svarer godt til de romantiske forestillinger om
Guldgåsen.
HISTORISKE KORT OG TEGNINGER FRA PRÆSTØ AMT. I serien „Foreløbige arkivregistraturer“ har Landsarkivet for Sjæl
land udsendt en oversigt over, hvad arkivet opbevarer af kort og
tegninger. Fra adskillige af Præstø amts sogne findes et væld af
kort, især over enkelte matrikel numre, over skove, vandløb og far
vande. Materialet er hjemmehørende i sognekalds-, stiftelses-, rets
betjent-, amtsråds-, rådstue-, forstvæsens-, brandforsikrings- og gods
arkiver. Hovedparten af det er fra forrige århundrede, men ældre
og nyere ting findes også. Der er materiale om samtlige herreder
i amtet, om 46 sogne, 3 farvande og 2 vandløb.
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DR. PHIL. H O LG ER M UNK
IN M EM ORIAM
OLGER MUNK døde, 81 år gammel, kort før Historisk
Samfunds generalforsamling i september 1974. Der blev så
ledes ikke mulighed for personlig at takke ham for den bibliografi
over egne værker, som han havde lovet medlemmerne året før, og
som også var tilgået alle. Denne gave var et udtryk for den glæde,
Holger Munk følte ved udnævnelsen, og viser tydeligt, hvor stærkt
han var knyttet til sin sydsjællandske hjemstavn.
Holger Munk var født 1892 i Vintersbølle og kom fra et gård
mandshjem, men selv om han uddannedes som gymnastik- og tegne
lærer, fra 1915-57 virkede som overlærer ved Frederikssund real
skole og 1919-62 fungerede ved handelsskolen i denne by, bevarede
han forbindelsen med landbruget. 1924 blev han forpagter af
Jægerspris færgegård, hans hjem gennem et halvt århundrede.
Men Holger Munks navn er først og fremmest knyttet til en
omfattende skribentvirksomhed, der i 1955 indbragte ham dokortitlen for disputatsen „Rytterbonden. En landbrugs- og kulturhisto
risk Studie fra Vordingborg Rytterdistrikt 1718-1768“. Af hans an
dre værker kan nævnes „Hesten i Sydsjælland gennem 200 år“,
„Færgegården gennem 400 år“, „Hasselskoven“ og erindringsbogen
„Mindets lyse Spil“. Forfatterskabet var, som det ses, helt overvejen
de knyttet til landbruget og hjemstavnen.
Holger Munks litterære forbindelse med Historisk Samfund for
Præstø Amt går tilbage til 1947, da hans første artikel, om vand
møllerne i Vordingborg rytterdistrikt, blev trykt i årbogen. Senere
fulgte her „Hestegilderen“ (1948), „Kvindestuen“ (1949), „Over
drevene“ og „Ornebjerghingsten (1951), „Hovbud og Ægtkører“
(1952), „Fiskeriet på Vordingborg Rytterdistrikt“ (1953), „Taarnet“ (1957) og „Jacob Olesen og Inger Joensdatter“ (1958).

H
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Det var da naturligt, at man anmodede dr. Munk om at holde
et foredrag ved Historisk Samfunds 5O-års dag i 1962, og 1972
fulgte, ,som en udløber af Holger Munks 80-års dag, udnævnelsen
til æresmedlem af vor forening.
Med Holger Munks død er et langt liv, viet til udforskning
af hjemstavnens historie, afsluttet.
Æret være hans minde!
F. M.
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H IS T O R IS K SAM FUND
FOR PRÆ STØ AMT
Årsberetning 1972-73.
Driftsregnskab for 1. april 1972-31. marts 1973.
Indtægter::
Kr. 0 .
Tilskud fra Ministeriet for
kulturelle anliggender... 2.000,00
Tilskud fra stat og kommuner
........................
230,00
Medlemskontingent
....... 11.009,10
Salg af ældre årbøger ...
2.947,95
Overskud fra aftenskole i
Næstved
....................
375,00
Renteindtægter ................
453,10
Andre indtægter ................ 3.675,00
20.690,15
Underskud afskrevet på
formuen
....................
255,78

Udgifter:
Kr. 0 .
Inventar (adressograf) ...
2.705,95
Udgivelse af årb. 1969-70 11.104,55
Kontoratikler, telefon m.v. 2.588,82
Møder, foredrag o. lign.... 1.900,58
18.299,90
Underskud overført fra
forrige år .................... 1.646,03
Ikke indgået tilskud- restanceført 1971-72
... 1.000,00

20.945,93

20.945,93

Status pr. ultimo marts 1973
Aktiver:
Obligationer, aktier o. lign.
Sparekasse, giro
...........
Kassebeholdning
kontant
Tilskud ............................

Kr. 0 .
2.418,62
5.530,86
1.629,66
2.200,00

Kr. 0 .
Passiver:
Arkæologisk Fraktion
.. 1.350,00
Kapital
......................... ... 10.429,14

11.779,14

11.779,14

Forsommerudflugten 4. juni 1972 var arrangeret som en bustur til Skåne,
hvor man først besøgte Dalby kirke og senere var på Glimmingshus, som
blev forevist i detaljer. Desværre tillod tiden ikke, at man også fik set skib
sætningen Kåseberga, som det var planlagt, men ellers var det en meget vel
lykket tur med stor tilslutning.
Efterårsudflugten 7. oktober 1972 gik til Holemgårds Glasværk, hvor
direktør Mogen Schlüter foreviste den store prøvesamling, som ellers ikke
er tilgængelig for besøgende, og førte os rundt til de gamle arbejderboliger
og det katolske kapel. Der var også lejlighed til at se glasværkets nyeste af
deling.
Generalforsamlingen afholdtes på Glaskroen. De nye vedtægter for H i
storisk Samfund var nu trådt i kraft. Det oplystes, at medlemstallet var nogen
lunde uændret (mellem 500 og 600). Efter at man i mange år havde savnet
stof til årbogen, var der nu rigeligt med materiale. - Et forslag fra styrelsen
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om at gøre dr. phil. Holger Munk til foreningens æresmedlem vedtoges med
akkalamation.
Forstander K. Rich. Jensen, lektor F. Michelsen og fru Else Porsbo
genvalgtes til styrelsen, mens amtsrevisor Ernst Hansen, konsulent Levin
Hansen og landinspektør H. Juul Nielsen modtog genvalg som revisorer og
revisorsuppleant.
Foredragsmødet 3. april 1973 var henlagt til Glaskroen, hvor direktør
Mogens Schlüter atter havde stillet sig til rådighed for Historisk Samfund,
hvis medlemmer drog nytte af hans store viden om gamle danske glas. Efter
et lysbilledforedrag udtalte direktør Schlüter sig om de glas, deltagerne havde
medbragt. Der var stor deltagelse i mødet.
F. Michelsen.

Årsberetning 1973-74.
Driftsregnskab for 1. april 1973-31. marts 1974.
Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra Ministeriet for
kulturelle anliggender... 2.000,00
Tilskud fra stat og kommuner
........................ 5.030,00
Medlemskontingent
....... 10.845,80
Salg af ældre årbøger ... 1.074,90
Renteindtægter ................
610,86

Udgifter:
Kr. 0 .
Udgivelse af årb. 1971-72 14.846,61
Kontorartikler, telef. m.m. 3.286,41
Møder, foredrag og. lign. 1.091.44

19.561,56

19.561,56

~
Overskud

337.10

Status ultimo marts 1974.
Aktiver:
Obligationer, aktier o. lign.
Banker, sparekasser
og
postgiro ........................
Kassebeholdning ................

Kr. 0 .
2.418,62

Passiver:
Kr. 0 .
Arkæologisk fraktion ... 1,350,00
Kapital
............................ 10.766,24

9.016,37
681,25
12.116,24

12,116,24

Søndag den 3. juni 1973 var der arrangeret udflugt til Frej lev skov på
Lolland, hvor museumsforvalter Kjeld Snedker fra Stiftsmuseet i Maribo var
kyndig vejleder ved en rundgang. Efter frokost på „Den gamle Gård“ i
Stubberup var der mulighed for at besøge Aalholm slot. Der var god tilslut
ning til turen og godt vejr.
Efterårsturen 22. september gik til Selsø Slot. Der foretoges en om
visning, fordelt på to hold, og man fik lejlighed til at se, hvor smukt den
gamle bygning bliver restaureret.
Generalforsamlingen holdtes på Skibby kro. Der udtaltes mindeord over
afdøde J. P. Ellehøj, foreningens gamle æresmedlem, og dr. phil Holger
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Munk, der ved forrige generalforsamling var blevet æresmedlem, takkede
herfor og lovede at ville give alle medlemmer af Historisk Samfund en bi
bliografi over sine værker. Dette hilstes med klapsalver. I øvrigt opfordrede
styrelsen medlemmerne af foreningen til at virke for ny medlemstilgang.
Gdr. Knud Hansen, fhv. skoleinspektør Axel P. Jensen og fru Ebba
Køie genvalgtes til styrelsen, mens amtsrevisor Ernst Hansen, konsulent Le
vin Hansen og landinspektør H. Juul Nielsen modtog genvalg som revi
sorer og revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen mødtes man i Skibby kirke, som på en fæng
slende måde blev forevist af pastor Tofte. Der var mange deltagere i den
vellykkede tur.
Det var en oplevelse at høre eksperten i hårarbejde fru Karen Ander
sen, Bangsbomuseet, holde lysbilledforedrag. De deltagere i det stærkt be
søgte møde i Næstved 1. april 1974, som havde medbragt hårarbejder, fik
god besked af fru Andersen.
F. Michelsen.
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PR Æ STØ AMTS M U SE E R
NÆSTVED MUSEUM
Årsberetning 1972-73.
Regnskab 1. april 1972-31. marts 1973.
Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger
.................... 13.471,91
Lokaler ............................ 165.898,35
Samlinger
.................... 21.338,05
Inventar
........................
Andre udgifter, herunder
telefon, kontorudgifter,
bibliotek, transport, re
præsentation m. v. ... 12.054,02
At overføre til næste år 108.272,24

Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra Staten........... 34.772,16
Tilsk. fra amt, kommuner 49,245,00
Andre tilskud ................
5.010,00
Entreindtægter m. m. ...
512,00
Lejeindtægt (kustodehus)
900,00
Renteindtægter m. m. ...
6.980,44
Diverse ............................ 150.000,00
Overført kassebeholdning
fra forrige år................ 73.614,97

32LO34,57

321.034,57

Fund og indkøb.
Tømrer Poul Nielsen, Næstved, afsluttede 8 års udgravning af en bo
plads fra ældre romersk jernalder i et af Næstved yderkvarter er. Der er her
fremdraget et meget stort skårmateriale, hvoraf en del har kunnet samles.
Der er indkøbt en stor sølv-sukkerskål af Næstved-mesteren Henrich
Wilcken Schorler, en del Kähler-keramik og to sølvmønter, slået i Næstved.
Gaver.
Blandt adskillige gaver, som museet modtog, skal nogle af de inter
essanteste nævnes.
Konsul Sven E. Smith, Næstved, overlod os en stor kobberplatte med
mytologisk motiv, tegnet af K. Hansen Reistrup og udført af kobbersmede
mester Ole Rasmussen. Desuden en brudekjole fra 1882 og en sølvbrude
kjole fra 1907.
Fru Emma Jensen, Toksværd, og hendes datter Karen Larsen, Næstved,
gav museet sparebøsser og forskelligt legetøj.
Kobbersmedemester Å. Årslev Jensen, Næstved, skænkede os to af sine
egne arbejder: en kobberkande og en puncheske af rustfrit stål, to meget
smukke genstande. Fra fru Årslev Jensen modtog museet 16 stykker kera
mik fra hendes faders, C. V. Hansens, værksted.
Kunstmaler W ilh. Seidel, København, var giver af et maleri af Kom
pagnihuset i Næstved, udført af ham selv.
Museets virksomhed.
Udover det omtalte arbejde med jernalderbopladsen har der fundet min
dre arkæologiske undersøgelser sted, og i Karrebæksminde er sportsdykkernes
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opmålingsarbejde af undersøiske moler fortsat. Der har været afholdt aften
højskole over emnet forhistorisk arkæologi, og en arkæologiklub dannedes.
Stud. mag. Anne Schlüter gennemfotograferede metalsamlingen og skrev kar
totekskort over den. I Helligåndshuset arrangeredes flere mindre udstillinger
og en større: „Metaller og Blomster“ .
Begge museumsafdelinger og kostodehuset har fået installeret fjern
varme.
Besøgsantallet udgjorde o. 7200, herunder elever til museumsundervis
ning.
F. Michelsen.
NÆSTVED MUSEUM
Årsberetning 1973-74.
Regnskab 1. april 1973-31. marts 1974.
Udgijter:
Kr. 0 .
Lønninger
.................... 17.312,35
Lokaler
........................ 47.591,83
Samlinger
.................... 37.063,88
Inventar
........................
4.135,23
Andre udgifter, herunder
telefon, kontorudgifter,
biliotek, transport, re
præsentation m. v. ... 13.689,56
At overføre til næste år 121.275,89

Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra staten........... 34.772,00
Tilsk. fra amt, kommuner 85.000,00
Andre tilskud ................
4.940,00
Entréindtægter m. m. ...
679,50
Lejeindtægt (kustodehus)
900,00
Renteindtægter m. m. ...
6.205,00
Diverse
........................
300,00
Overført kassebeholdning
fra forrige år ........... 108.272,24

241.068,74

241.068,74

Fund og indkøb.
Fra Farvergade i Næstved og andetsteds er der indgået keramikfund.
Under nedrivning af en ejendom i Næstved fremkom der to bjælkestykker,
som viste sig at udgøre et porthammertræ fra en bindingsværksejendom og
med rimede valgsprog og bomærker.
Der er indkøbt Kählerkeramik og Holmegaard-glas samt et sølvbæger
af Næstved-mesteren Hans Jørgen Larsen Roulund.
Gaver.
Der skal nævnes enkelte af de indgåede gaver. Fru Iris Dithmar-Jensen,
Karrebæksminde, overlod os en hel række kunstindustrigenstande og nogle
tekstiler, alt i alt en meget værdifuld gave.
Fru musikdirektør Sauer, Næstved, skænkede museet Aluminia-fajance,
kgl. porcelæn og en fin gammel kurvestol.
Inger Margrethe Hansen, Næstved, var giver af en silkekjole, et stolpe
klæde og andre tekstiler.
Museet har modtaget et par brudekjoler, og hermed er den lårkorte
mode også repræsenteret i museets samling.
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Museets virksomhed.
Stud. mag. Anders Fischer foretog i august 1973 en større udgravning
i Holmegaards mose. Arbejdet var bekostet af Næstved Museum, og arkæo
logistuderende fra København og U.S.A. deltog. Det drejede sig om en lille
boplads fra tiden kort efter istidens slutning, og fund i søaflejringerne uden
for bosættelsesområdet gav mulighed for en naturvidenskabelig datering af
pladsen.
Et forsøg på at finde en udløber af Laurits Pottemagers skårdynge i
Farvergade i Næstved gav negativt resultat, men museets arkæologiklub er
begyndt på undersøgelesen af en tomt i nærheden.
1 Karrebæksminde ydede landinspektørfirmaet Juul Nielsen, Thomsen
og Ranneris bistand til nøjagtig indmåling af det gamle moleanlæg.
Der har været afholdt flere mindre udstillinger samt en større „Glas
og Blomster“.
Stud. mag. Anne Schlüter har skrevet kartotekskort til museets glassam
ling. Arkæologiklubben arbejdede med en gennemgang af skårmaterialet fra
Nissehøj. Der er påbegyndt en undersøgelse vedrørende museets samling af
gamle fugleskydningsskiver. I Helligåndshuset har der ligesom sidste år været
afholdt aftenhøjskole over emnet forhistorisk arkæologi under ledelse af stud.
mag. Anders Fischer og på initiativ af Historisk Samfund for Præstø Amt.
I Helligåndshuset opsatte Securitas tyverialarm, og begge museumsafde
linger er tilsluttet Securifoncentralen i København.
Besøgsantallet udgjorde o. 7000.
F. Michelsen.

SYDSJÆLLANDE MUSEUM
Regnskab 1972/73.
Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra kulturministeriet
............................ 21.500,00
Tilskud fra amt og kommuner ........................ 26.644,50
Andre tilskud ................
500,00
Kontingent fra Museumsforeningen
................
560,00
Entreindtægter
...........
5.066,00
Salg af postkort m. v. ...
519,00
Renter ........................ —----- 2~019,8?

Udgifter:
Kr. 0 .
Lønninger
.................... 30.294,00
Lys, varme, rengøring m.m. 10,987.19
Indkøb, undersøgelser,
konservering
...........
4.442,41
Installation af tyverialarm 13.844,85
Inventar
........................
3.565,05
Tryksager
.....................
2.910,75
Kontorhold, bibliotek,
møder m. v...................
1.937,27
67.981,52

56.809,33
Kasebeholdning overført
fra forrige år ....... .

31.689,90
88.499,23

At overføre til næste år

20.517,71
88.499,23

Museets virksomhed i 1972.
Besøgstal i 1972: 8995 (heraf 1773 skolebørn, der har besøgt museet
som led i undervisningen).
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Erhvervelser: Som gave fra dødsboet efter Marius Michaelsen, Lange
bæk, død 18. marts 1972 76 år gammel, er modtaget værktøj fra hans faders
tømrer- og karetmagerværksted i Skovhuse, som blev indrettet i 1890.
Ved køb er erhvervet et langbord fra slægtsgården „Djersdal“, Bakkebølle,
samt et maleri fra ca. 1900 med udsigt fra Oringe mod Vordingborg slotsruin.
Inventar m. v.: Tyverialarm er blevet installeret.
Nyindretninger: Der har været arbejdet med forberedelserne til nyopstil
ling af oldtidssamlingen.
Foredragsvirksomhed: Under aftenbesøg har museet været forevist for
forskellige foreninger.
Undersøgelser: Museets medarbejder Axel Johansson har i 1972 med
medhjælpere fortsat den i 1971 for Nationalmuseets 1. afd. påbegyndte un
dersøgelse af en senpalæolitisk boplads Stoksbjerg, vest for Porsmosen.
T. Worsaae.
Regnskab 1973/74.
Indtægter:
Kr. 0 .
Tilskud fra kulturministeriet
............................ 23.500,00
Tilskud fra amt og kommuner ........................ 30.174,80
Andre tilskud ...............
500,00
Kontingent fra Museumsforeningen
................
505,00
Entreindtægter
...........
5.210,50
Salgaf postkort m.v. ...
489,75
Renter ............................
2.099,89
Engangstilskud fra private
5.000,00
Diverse
...................._______ 210,35

Udgifter:
Lønninger
.....................
Lvs, varme og rengøring
Undersøgelser ................
F o rsirin g
.....................
Inventar (nyonst’Hîng)...
Kontorhold, bibliotek,
møder m. v ..................
Indbetaling til ATP
...
At overføre til næste år

Kr. 0 .
31.342,15
12.872,86
1.495,96
973,75
1.000,00
2.329,10
2.815,20
53.367,29
34.840,71

67.690,29
Kassebeholdning overført
fra forrige år ...........

20.517,71
88.208,00

88.208,00

Museets virksomhed i 1973.
Besøgstal i 1973: 8979 (heraf 1654 skoleelever, der har besøgt museet
som led i undervisningen).
Erhvervelser: Museets samlinger (bortset fra oldsager) er blevet forøget
med 186 numre, heraf 157 genstande som gave fra dødsboet efter fru kantor
Wissing, Vordingborg. Som gave fra fru Mathe Amaile Jensen, f. Frederik
sen, Vordingborg, er modtaget et chartol, et spejl og 9 billeder, hvoraf 8
med religiøst indhold. Fra kunstmaler W . Seidel, Bakkebølle, er modtaget et
maleri af det indre af Vordingborg kirke 1917. Fra dødsboet efter overlæge
Lundstein, Langø, er som testamentarisk gave modtaget 3 malerier, de to
med motiver fra Vordingborg.
Nyindretninger: Nyopstilling af oldtidssamlingen med hovedvægt på æl
dre stenalder i Sydøstsjælland er nu næsten gennemført i samarbejde med
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magister Gitte Henriksen, Nationalmuseet. Foruden museets egen Sværdborgsamling bygger nyopstillingen på det af museets medarbejder Axel Johansson
gennem årene tilvejebragte materiale, bl. a. fra bopladsen Stoksbjerg vest.
Udstillingen giver nu et instruktivt billede af ældre stenalder i Sydsjælland.
Til gennemførelsen af nyopstillingen har museet fået et tilskud på 4000
kr. fra kulturministeret og et tilskud på 5000 kr. fra Sparekassen KøbenhavnSjælland, Vordingborg afd.
Undersøgelser: Udgravning af boplads fra yngre bronzealder på Knuds
hoved Odde har været fortsat 10 dage i august 1973.
Museet har ved Axel Johansson og medarbejdere i 1973 fortsat den i
1971 påbegyndte undersøgelse for Nationalmuseet af den senpalæolitiske bo
plads Stoksbjerg vest. Til undersøgelsen er anvendt 40 dage. Et lignende
antal dage er anvendt til undersøgelsen i 1972.
T. Worsaae.

MØNS MUSEUM
Driftsregnskab 7/4 1973-31/3 1974.
Indtægt:
Kr. 0 .
Udgifter:
Kr. 0 .
Statstilskud .................... 30.863,00 Renteudgifter
812,50
Amtstilskud
................ 32.900,00 Lønninger
..................... 30.827,75
Kommunetilskud ........... 32.000,00 A.T.P.
.........................
336,00
Tilskud fra private instiTelefon og kontorhold...
3.768,06
tutioner
(Elmelunde
Mødeudgifter .................
2.575,68
Friskoleforening)
...
1.000,00
Repræsentation
...........
621,40
Kontingenter fra muFragt og porto
.............
538,95
seumsforeningen .......
780,00 Udstillinger
................
954,10
Entréindtægter
...........
6.477,50 Kataloger, tryksager, koSalg af kataloger, postgebøger m. v.................
3.271,39
kort, kogebøger m.v....
7.166,00 Tyverialarm .....................
642,85
Salg af montre ................
500,00 Annoncer
.....................
438,22
Salg af dobbeltseng .......
525,00 Indkøb af museumsgenBorre
foredragsforening
159,55
stande .........................
2.629,50
Renteindtægter
...........
530,68 Forsikringer og kontinLeje af fri lokaler .......
6.935,00
genter
.........................
1.284,90
Prioritetsudgifter
(hus
leje)
........................
5.212,23
Hovedreparation og ny
installation ...........
1.370,78
Vedligeholdelse af byg
6.709,30
ninger ........................
Vedligeholdelse af tek
niske installationer ...
492,14
Lys og varme ................
9-325,30
Skatter, afgifter og for
sikringer ....................
5.833,70
Rengøringsmidler
.......
1.113,57
Småanskaffelser (nye
montre, stole m. v) ... 5.174,09
Rådighedsbeløb, kustoden
300,00
Overskud
.................... 35.604,32
119-836,73
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119.836,73

Aktiver:
Girobeholdning
Møns Bank
folio 103845-2
Møns Bank
150471-9
Sparekassen Møn
993-00-05204
Sparekassen Møn
993-06-00986 ...........

Status.
Kr. 0 .
Passiver:
3.636,35 Skyldige feriepenge ........
Skyldig A-skat
...........
7.144,66 Nettoformue
.................

Kr. 0 .
62,70
548,00
39.521,34

183,65
29.036,39
130,99
40.132,04

40.132,04

Fødselsdagsaftenen begyndte i Museets gård, hvor man i skæret fra
levende lys i gamle lygter hørte overinspektør Holger Rasmussen, National
museet, herligt skildre „Djævelen og de sladrende kvinder“ fra Fanefjord
kirkes kalkmalerier. Bagefter samledes man i Museets lokaler til os og rød
vin. Aftenen afrundedes med „Mozarts keglebanetrio“ . Det var trioen Else
Breitensten, dr. Mortensen og Johs. Grønager, der formidlede kompositio
nen, efter at Johs. Grønager havde introduceret værket. Aftenen samlede ca.
125 gæster.
Ligeledes må nævnes, at Museets hovedtrappe har længe trængt til en
omfattende restaurering; den er nu tilendebragt, så den står nu i lyse, ven
lige farver efter arkitekt Rønnovs forslag, ligeledes er belysningen ændret
til små opsatte Liselund lamper hele vejen op ad trappen.
Der er i året indgået mange gaver til Museet, ca. 200 nr. Deriblandt en
masse foreningsfaner og protokoller. Ligeledes alle protokoller fra det nu
nedlagte Møns Andelsmejeri.
Blandt andet en meget smuk sølvskål fra Børge Serritzlev, Haderslev, hvis
bedstemoder var organist i Stege kirke i 50 år. Skålen blev givet ved 50 års
jubilæet i 1922 til Olivia Serritzlev fra Stege kirke.
Besøgstallet sommeren 1973 ca. 9.500.
Efteråret 73 havde Museet en foredragsrække. Vi kaldte den „Bord
dæk dig“.
1) Tekstilkonservator fru Portmann, Kunstindustrimuseet, talte om bord
dugens kunsthistoriske baggrund.
2) Fru Marianne Erteberg Petersen talte om sølv.
3) Hr. Bredo Grandjean talte om porcelain.
4) Driftsleder Mogens Schlüter, Holmegård, fortalte om drikkeglassets hi
storie.
Alle aftener havde fin tilslutning, ca. 100 pr. gang.
Ligeledes havde Museet en udstilling i påsken af nyere våben, især sidste
verdenskrig, som samlede ca. 200 interesserede.
Museet fyldte den 26. juni 74 60 år. Den indledtes om formiddagen af
en del receptionsgæster, som blev budt på mønske klejner og solbærrom,
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en effektfuld optakt i idylliske omgivelser, og serveringen foregik i gamle
dejtrug. Dagen igennem strømmede det ind med gaver og blomsterhilsener deriblandt mange pengegaver.
Ligeledes har Museet fra Møn Kommune fået overdraget ryttertavlen
fra Tøvelde skole. Museet har bekostet en istandsættelse, og tavlen vil nu
blive ophængt her.
Det må tilføjes, at Museet fra amtets undervisnings- og kulturudvalg har
fået bevilget ialt 45.000 kr. De 5.000 kr. er til hjælp til opsyn, og de 40.000
til udarbejdelse af et istandsættelsesprojekt omfattende Museets nordlige længe.
Signe Isling Jensen.

GRUNDTVIGS MINDESTUER, UDBY.
Beretning 1972/73.
Bestyrelsen afholdt sit årlige møde den 4 /9 1972. Efter besigtigelse af
museet besluttedes at anskaffe en ny montre til „Cyprianus“ . Plantevæksten
på Grinnebakken bør beskæres for at forbedre udsigten. Provst L. N. V.
Balslev indvalgtes som nyt bestyrelsesmedlem. Afdelingsleder, dr. theol. K. E.
Bugge valgtes som formand i stedet for rektor M. Bredsdorff, som havde
ønsket at trække sig tilbage. Det vedtoges at henlægge fremtidige årsmøder
til Grundtvigs fødselsdag, den 8/9, eller en anden passende dato i nærheden
af dette tidspunkt.
Den vigtigste begivenhed i årets løb er salget af „Ringerhnset“ til Udby
Menighedsråd. Salgssummen (30.000 kr.) er indgået til kassereren den 7/3
1973.
Den løbende kontakt med Storstrømsamtets Museers Samarbejdsudvalg
er fortsat. Museet har medvirket ved udsendelse af en fælles brochure med
titlen „Museer i Storstrømsamtet“ . Med henblik på finansiering af projektet
har hvert af de 11 museer indskudt 600,- kr.; det resterende beløb er blevet
fordelt mellem museerne, dog således, at de mindre museer betalte et mindre
beløb end de større. - Brochuren koster i fremstilling 0,60 kr. pr. stk. og
udsalgsprisen bliver 1,- pr. stk.
Museet har medvirket med en Grundtvig-udstilling på Vordingborg StatsSeminarium i marts 1973. Udstillingen er produceret af Det Kgl. Bibliotek
i anledning af 100-årsdagen for Grundtvigs død, den 2/9 1872. Opstillingen
af denne „Vandreudstilling“ på Vordingborg Statsseminarium var arrangeret
af Det Kgl. Bibliotek, Statsseminariet og Museet i fællesskab. Udstillingen
blev åbnet den l/ 3 1973. Der foretoges en rundvisning, hvorefter fulgte et
foredrag af undertegnede om Grundtvigs skoletanker. Derpå fulgte kaffebord,
diskussion og sang fra højskolesangbogen. Af adskillige tilkendegivelser, bl. a.
i den lokale presse, fremgår, at arrangementet var en succes.
Museumsstalistik vedr. 1972/73 er på given foranledning indsendt til
Danmarks Statistik i slutningen af august.
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Meddelelse om bestyrelsesmedlem, fhv. gårdejer V. Pallisgzards død, blev
modtaget den 14/8 1973.
K. E. Bugge.
Årsberetning 1973-74.
•Det årlige bestyrelsesmøde fandt sted i Udby den 8/9 1973. I stedet
for afdøde gårdejer V. Pallisgaard er bibliotekar Je n s A . Nielsen (Haslev)
indtrådt i bestyrelsen.
Museets tilstand: Ved besigtigelsen konstateredes, at museet var i for
svarlig vedligeholdelsestilstand. Rengørings- og kustodefunktionerne er nu
blevet fordelt på to personer, en ordning, der fungerer tilfredsstillende. Der
er i årets løb foretaget en transskription af de fremlagte manuskripter, dedi
kationer m.v. Herved er imødekommet et ønske fra museets gæster. - Der
arbejdes videre med planen om at få deponeret nogle almuemøbler fra den
tid, Grundtvig levede og virkede i Udby. - Skiltningen i haven er væsent
ligt forbedret. Muligheden for at opsætte et skilt ved landevejen undersøges.
Økonomi: Der er købt obligationer for det beløb, der indkom ved salg
af „Ringerhuset“. Endvidere er der nu anskaffet farvepostkort, som viser sig
at være en populær salgsvare. Det vedtoges, at postkortene kun kan sælges
fra selve museet. - Det vedtoges endvidere, at man påny ville søge Stor
strøms Amtskommune om tilskud til driften. - Den af rektor Morten Bredsdorff forfattede pjece om museet er udsolgt og genoptrykkes.
Diverse: Museet har ydet et beskedent bidrag til en udstilling arran
geret i København ved Storstrømsamtets Museers Samarbejdsudvalg. - En
samling af manuskripter, breve etc. hidrørende dels fra Grundtvigs far, Jo
han Grundtvig, fra Grundtvig selv, og enkelte andre, blev forefundet i en
aflåset skuffe. Der bliver udarbejdet en registrering og beskrivelse af disse
arkivalier.

NÆSTVED BY- OG EGNSHISTORISKE ARKIV
Årsberetning 1973 og 1974.
Det nye arkiv i Set. Jørgens Park 34 blev klar til indflytning 1. april
1974, og siden da har arkivet haft til huse her. Det virker fortsat som en
afdeling af det kommunale biblioteksvæsen i Næstved og bor i den nye bi
blioteksfilial. I samme hus findes amtets nye skolecentral, med hvilken man
også har et interessefællesskab.
Arkivet har arbejdsværelse og depot i stueetagen, mens selve magasinrum
met ligger i kælderen nedenunder. Det er brandsikkert og har klimarum til
opbevaring af film. Det er særdeles velegnede lokaliteter, byen her har stillet
til rådighed for arkivarbejdet.
Antallet af medarbejdere har i de to år stadig været 12, og de to må
nedlige registreringsaftener har regelmæssigt fundet sted. Medarbejderne arbej-
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der stadig af ren og skær interesse for sagen uden nogen som helst form for
vederlag. Kontorassistenten har fortsat arbejdet med avisregistreringen. Han
er i arkivet hver dag kl. 10-15 og er nu i gang med årgang 1863 af Næstved
Avis.
Til glæde for slægtsforskerne har arkivet hjemkøbt xeroxkopier af folke
tællingslisterne 1787-1860 for samtlige de sogne i Øster Flakkebjerg her
red, der pr. 1. april 1970 indgik i Næstved storkommune.
Endnu en række gamle smalfilm er i løbet af de to år indgået i arkivet
og flere af dem er bekostet omkopieret, så de kan udlånes. Det gælder fil
mene om Næstelsø-Mogenstrup, om 4. dragonregiments afskedsparade på Axel torvet 1923, om Susåen (af Hakon Mielche) og om landsudstillingen „Den
gamle by“ i Næstved 1926.
Der er indvidere indkommet en lang række protokoller, billeder, lejligheds
sange, vedtægter, skudsmålsbøger, beretninger og programmer m. m. samt
mange bind lokalhistorisk litteratur. Det drejer sig om sager fra mange for
skellige foreninger, andelsmejerier, sygekasser, brugsforeninger, politiske væl
gerforeninger og om erindringer og privatarkiver.
Arkivet har desuden haft travlt med at hjælpe slægtsforskere, studerende
ved gymnasier og HF, foreninger, institutioner i by og på land, forskere og
andre.
Samarbejdet med Næstved fotoklub om fotograferingen af nedlagte skoler
i området har foreløbigt resulteret i ca. 1000 optagelser fra ca. 150 skoler.
I samarbejdet med Næstved Smalfilmklub har arkivet været med til at til
rettelægge optagelsen af filmen „Kommunevalget i Næstved 1974“, og det
har været muligt at erhverve en kopi af filmen „Dronning Margrethe besøger
gardehusarregimentet den 10. februar 1972“.
Arkivet opfordrer folk til at benytte arkivet og til at aflevere lokalhisto
risk materiale til opbevaring. Især opfordres foreningsledere til at komme
med udskrevne protokoller til sikker opbevaring.
A. Strange Nielsen.

FAXE HERREDS LOKALHISTORISKE ARKIV.
beretning for 1912/15 og 1973/74.
Tilgangen til arkivets samlinger har omfattet 308 afleveringer bestående
af 4066 bind, pakker og enkeltstykker arkivalsk materiale, bl. 1536 billeder
og fotografiske plader, 127 prospektkort, 32 skudmålsbøger, 170 protokoller
fra foreninger og virksomheder, 3 slægtstavler, 118 bind faglitteratur og lokal
historisk litteratur samt 2080 stk. andet.
Fremhæves bør følgende forhandlingsprotokoller: Faxe Svendeforening
1888/90, Hustømrerforeningen i Faxe og Omegn 1894-1970, Ulse sogns
venstrevælgerforening 1956/72, Kongsted sogns venstrevælgerforening 1904,
65, Venstrevælgerforeningen i Dalby-Tureby 1910-72, Konsortiet „Det grøn
ne hus“ i Dalby 1906-10, Tureby Brugsforening 1872-1933, Unge land482

mænd i Dalby 1944-69, Faxe sognebiblioteksforening 1924-40, Hylleholt
Sygekasse 1906-68, og mejeriet Bøgebæk 1904-23.
Fyldigt materiale er endvidere modtaget fra: Faxe sognebibliotek, Skibs
tømrernes arbejdsløshedskasse i Faxe Ladeplads, Hylleholt Sygekasse, Hylle
holt Begravelseskasse, Faxe og Omegns musik- og teaterforening og Lt. Torøje
brugsforening.
Endvidere er indgået 20 taxationsprotokoller for Branddirektortet for
Stevns, Faxøe og Bjeverskov herreder 1858-1954, Fortegnelse over ejendom
me i Faxøe sogn med angivelse af matr. nr. og ejere 1869-86, protokoller
over forsikrede ejendomme i Faxøe og Hylleholt sogn 1897-1951. Tilgangs
liste for lægd 124 Dalby sogn 1870-72. Kort over Faxe Kalkbruds jorder
1845, før udskiftningen, beretning om livet i Faxe omkring år 1900 af over
læge K. Thrane, Svendborg, samt privatarkiver fra skibsbygger Aage Boeberg,
Faxe Ladeplads. Sognefoged Lars Andersen, Frenderup. Sognefoged Jens P.
Jensen, Smerup. Landpost Fr. Christiansen, Rønnede. Snedkermester Fr. Ejlertsen, Kongsted. Gårdejer Martha Petersen, Orup. Lokalhistorikeren H jal
mar Olsen, Faxe. Forfatteren L. P. Jeppesen, Ulse. Gårdejer Kr. Aug. Niel
sen, Orup.
Udstillingsvirksomheden i Faxe Ladeplads er fortsat med samme gode
resultater som tidligere.
Arkivets medarbejdere har udarbejdet den igennem Sammenslutningen
af lokalhistoriske arkiver udgivne „Lokalhistorisk Vejviser“, der på nuvæ
rende tidspunkt på det nærmeste er udsolgt. Det fremgår af denne bog, at
ca. 68 pct. af landets sogne nu er dækket af et lokalhistorisk arkiv.
Arkivet arrangerede i maj 1974 en udstilling af tegneren Kirstine Jo
hansens, også kaldet Stine Florian (1876-1921) tegninger. Denne kunstner,
der levede i Kongsted, var tildels glemt på egnen, men det lykkedes arkivets
medarbejdere at opspore ialt 124 portrætter, blomsterbilleder m. v. udført i
årene fra 1894 til hendes død. Udstillingen blev arrangeret i Kongsted og
blev en publikumssucces.
Arkivet er nu rykket ind i nye og velindrettede lokaler i den nye biblio
teksbygning i Fakse. Der disponeres nu over et arbejdslokale, der tillige rum
mer plads for ca. 10 læsesalsøgende, et mindre magasin for ikke-registreret
materiale, hvor materialet kan rengøres og klargøres, samt 2 rummelige ar
kivrum, der successivt skal udstyres med compact-reoler, hvoraf første sek
tion er opstillet og taget i brug.
Arkivet er nu tilknyttet udvalgene for kulturelle anliggender i Fakse og
Rønnede kommuner, som begge har en repræsentant i arkivets styrelse.
Arkivet er fortsat en selvejende institution, hvor styrelse, arkivleder og
arbejdsudvalg fungerer som hidtil.
E/g/7 Pedersen.
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276.
Iselingen 22lfff.
Jomfruens Egede 194, 275.
Jonstrup 7ff, 71, 262f.
Jorslev 85.
Juellund 24, 69.
Juelinge 83, 194.
Jungshoved 275.
Jægerspris 382.
Kalkberrisskov 183.
Kallehave 432.
Kalundborg 280.
Kalvehave 192, 195, 271, 275, 378,
413.
Karise 81, 86, 90, 193, 195, 264,
289, 291, 346, 368, 380.
Karrebæk 162, 282, 390.
Karrebæksminde 175, 183, 198, 288,
372, 385.
Karrebækstorp 377.
Kelby 92f, 389.
Keldbylille 272, 280, 379.
Kiel 86.
Kirkerup 292.
Kirke-Skensved 19, 68.
Kirkestræde, Kjøge 67.
Kjøge 12, 15, 49, 53f, 67, 70, 264,
383.
Klinteby 377.
Klintholm 411.
Klosterlund 121,130ff, 139,144, 166.
Knudsby 201.
Knudshoved Odde 201, 388.
Knudstrup 264.
Kobberbakken, Åderup l62f.
Kobberbæk 162.
Kolding 87.
Kongsted 93, 193, 289, 391.
Korskildeskolen 276.
Koster 430, 445.
Kroglyng boplads I 160, 163.
- boplads II 161, 163.
- mose 156.
Kronborg 227.
Kæderup 263.
København 7, 11, 28, 67, 69, 70,
88f, 430, 437, 443, 456.

Køge museum 103.
Köln 296f, 308.
Køng-Lundby-Sværdborg mose 103,
136, I49f.
Ladby 287.
Langebjerggård, Møn 411.
Langebro 69Leestrup 270.
Leierstofte 87, 335.
Lejre 95.
Lellinge 373.
Lendemark 99.
Levring 300.
Lidemark 11, 264.
Lille Heddinge 291, 380.
- Linde 77, 82, 86, 89f, 321.
- Næstved 186.
- Taarnby 318, 320, 329Lindebjät 130.
Liselund 412.
Livorno 232.
London 240.
Lov 103.
- Enghave l62ff.
Lundby 103, 202, 376f.
- boplads II 166.
- boplads IV, 151, 162.
- boplads VIII 153, 163.
Lundforlund 292.
Lyderslev 378.
Lystrup 78, 194, 3l6fff.
Lübeck 306.
Læsø 451.
Lødøse, Sverrig 300.
Løgumkloster 102.
Løvenborg 383.
Magleby 19, 193, 271, 408, 412,432.
Maglelyng 166.
Maglemose 124, 138, 144, 166.
Maglesø 383.
Mandemark skole 412.
Maribo 280.
- kloster 175.
Mecklenburg 216.
Mern 375.
Middelfart 245.
Mogenstrup 377, 391.
Morkær 304.
Mosevang 150.
Mullerup 134.
Myrup 377.
Mysunde 417.
Møn 92, 99, 193, 274, 370f, 375f,
379, 421, 423, 452, 459, 461.
Møns museum 99, 193, 389.

Nordhausen 296.
Nyborg 310.
Nyhusene ved Hillerød 263.
Nyord 193, 280, 372, 440fff.
Nyraad 103, 271.
Nyskær boplads I, II, III, V 158f,
165.
- mose 103Nysø 194, 236, 240, 379, 437.
Næs å 145, 175.
Næsby 175, 198, 292, 378.
Næsby gård 198.
Næsbyholm 175.
Næstelsø 391.
Næstved 173, 195, 270f, 275, 288,
370, 372f, 378f, 385, 390.
- by- og egnshistoriske arkiv 100,
287f.
- museum 96, 193, 198, 272, 282,
407.
Nørreby 430.
Olsker 265.
Olstrup 96, 273, 376, 391.
Osted 95.
Overdraaby 264.
Pedersborg 94, 161.
Pinnberg, Holsten 123, 167, 213.
Pisa 232.
Poggendorfer 216, 218.
Pollerupgård 410.
Porsmose 103.
Præstø 195, 271, 275, 297, 304, 377f
Ranum 263.
Ring 103, 153.
Ringsbjerg 48.
Ringsted 49, 174, 378.
Risbæk 431.
Rislev 72, 100, 390f.
Roholte 289, 392.
Rom 233f.
Rosenborg 227f.
Rosendal 221.
Rosenfeldt 194, 221.
Rosenvænget 221.
Roskilde 71, 79, 189, 244, 268, 312.
Ruds Vedby 263.
Rynkeby 310.
Rødby 20.
Rødvig 320.
Rønnebæk 162, 273, 391.
Rønnebæksholm 183, 195.
Rønnede 274, 392.
Rønnehave 419Råby 408, 428.
Råbylille 431.
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Rådegård 380.
Sallerup 377.
Saltø 281.
Saltøes mølle 183.
Sandby 390.
Sarpsborg, Norge 123.
Schmidts pigeskole, se frk. Schmidt s
pigeskole 435.
Set. Nikolajvej 1, Frederiksberg 67.
Sdr. Dalby 289.
Segebro 206, 212.
Sigerslev 48.
Sigerslevøster 263f.
Sipperup 100, 288.
Sjælland 452.
Skanderborg 15.
Skelby 288, 390f.
Skibinge 92.
Skienninge kloster, Maribo 175.
Skjørringe 263.
Stokkemarke, Lolland 132ff, 165.
Skovbo 195, 271.
Skovkloster 175.
Skælskør 196.
Slesvig 85.
Slimminge 48f, 68f.
Smedemosen 201.
Smerup 289, 380, 392.
Smålandshavet 201.
Snertingegård 145, 148, 435.
Soderup 47.
Solrød 21.
Sonnerup 49.
Sortebrødre-kloster, Næstved 183.
Sorø 94.
Sparresholm 195, 377, 379.
Spjellerup 100, 264, 289, 346, 380,
392.
St. Mortens kirke, Næstved 172.
St. Peders kirke, Næstved 172.
- - kloster 175.
Star Carr, Yorkshire 101, 133.
Steenskoven 174, 183.
Stege 192, 215, 275, 370, 373, 379,
410, 420, 430, 445, 451, 456, 459.
Stelmoor 213.
Stenløse 7.
Stensby 275.
Stevns 18f, 192, 195, 379, 383.
Stoksbjerg 201.
Storebro, Næstved 180.
Store Linde 264.
Storehedinge 89, 195, 262, 271. 275.
320, 378.
Store Taarnby 41, 43, 263.
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Stormgade 5, København 22, 70.
Strøby 19, 78, 271, 275.
Stubbekøbing 456.
Stubberup 80, 408, 416, 432.
Suserup mølle 174.
Susåen 159, 163, 195.
Svansbjerg 49, 374.
Sveinitz 428.
Svinemünde 430.
Svinøe 190.
Sværdborg 93, 103, 151.
Sydsjællands museum, Vordingborg,
98, 103, 384.
Sædder 191, 193, 363Sømark 408.
Sønder Hadsund 130.
Sønderborg 418, 425.
- slot 408.
Sønderby 430.
Tase 94.
Tersløsegård 383.
Tessebølle 24.
Thestrup 49.
Thurebyholm 195, 318.
Toksværd 100, 288, 376, 390.
Tommestrup 195.
Torskär, Bohus län 107.
Tours 301.
Tryggevælde 77, 82ff, 275, 316, 325,
342, 377, 383.
Tureby 289, 392.
Tuse 383.
Tybjerg 93, 271, 273, 378, 391.
Tybjerggård 195, 275.
Tyvelse 93.
Tø veide 92.
Tågerup 263, 312.
Tårnby 12, 24, 42, 44f.
Tårup, Als 426.
Tåstrup 22, 70, 413.
Udby 193, 379.
Ugledige 377.
Ulkestrup Lyng 110.
Ulse 270, 289.
Ulstrup 191.
Ulvshale 440, 448, 450f.
Ulvsund 440.
Undløse 383.
Vadstena 310.
Vallebogård 439.
Vallensved 288, 390.
Vallø 13, 18, 42f, 83, 193, 195,
264, 272, 319, 371.
Valløby 12, 15, 19ff, 42f, 49, 75,
262, 264, 376.

Valöre 71.
Varpelev 331, 374.
Vartow stiftelse 182.
Vedskølle 263.
Vejby 292.
Vejle 297.
Vejlø 288, 378, 390f.
Vemmetofte 195, 263, 275, 289,
380, 392.
Venedig 233.
Verona 233Vester Egede 289.
- Egesborg 391.
Vesterport 20.
Viemose 413Vienna, Frankrig 304.
Vig 102.
Vindebæk 389.
Vinde-Helsinge 130.
Vintersbølle 433.
Vognkjeppeskoven 191.
Vollerslev 68, 262, 349.
Vordingborg 93, 194, 244, 272, 275,
370, 373, 379, 433, 456.
Vraaby 262.
Vængebjerg boplads IV 155, 163.

Vængebjerg boplads V 154f.
- VII 153.
Vængesbjerggård 155.
Værløse 81.
Walsingham 302.
Walløe kloster 191.
Weimar 231.
Willsnach 311.
Ydernæsgård 183.
Ziesendorf 217, 219Æbelholt 247.
Ægholm 443, 455.
Ærøskøbing 248, 255f.
Æskebjerg 20lfff.
Ølsemagle 15.
Ørslev 103.
Øster Egede 289, 378.
Øster Larsker 263.
- Marie 263.
Østersøen 400, 448f.
Østsjælland 195.
Østrig 428.
Åderup 162, 178, 282.
Ålebæk 431.
Åmosen, Vestsjælland 110, 201.
Åsø 288, 340.
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