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SKIBSBYGMEST ER E. C. BENZON,
NYKØBING FALSTER
En foregangsmand i dansk skibsbygning
Af OTTO BENZON
A rtiklen stam m er fra A rbog 1954, udgivet af H andels
og S øfartsm useet på K ronborg. B åde m useet og fo rfa t
teren h a r v æ re t velvillige med hensyn til, a t artik len m å
gengives.

kibsbygmester E. C. Benzon blev født den 15. decem
ber 1825 i Stubbekøbing, hvor hans fader kgl. agent
Lorenz Jacob Benzon havde en købmandsforretning, der
på den tid var stiftets største, omfattende alt inden for
handelen og med egne skibe i søen, der førte varerne hjem
til forretningen udefra og sejlede hans egne produkter til
udlandet.
I hjemmet blev E. C. Benzon undervist til sit tiende år;
han blev derefter sat i Borgerdydskolen på Christians
havn, hos hvis ejer og leder, dr. phil. N. B. Krarup, han
kom i huset. Her blev han konfirmeret og kom derefter i
1840 i lære på Holmens Konstruktionsskole under fabrik
mester, daværende kommandør, senere viceadmiral An
dreas Schifter. Benzon var på denne skole i tre år, men
tog desuden privatundervisning om aftenen hos overkon
struktør Henrichsen. Fra sin læretid mindedes han særlig
afslagningen og spantningen af linieskibet »Danebrog«.
Han forlod Holmen i 1844 og fik da en anbefaling med fra
admiral Schifter, og denne var, som han har sagt, til stor
hjælp, når han søgte arbejde i udlandet.
Han foretog et par rejser med sejlskibe og arbejdede
derefter i Cherbourg, Aberdeen, Altona og Aabenraa for
i efteråret 1846 at få en stilling som undermester på værf-
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tet i Åbo, Finland, under skibsbygmester C. J. F. Jørgen
sen, en søn af »gamle« skibsbygmester Jørgensen på Jacob
Holms Plads. Benzon arbejdede her i fem fjerdingår og
havde fem formænd under sig, men der var også meget
at bestille, idet der i dette tidsrum blev bygget et bark
skib, en stor brig, to damp
skibe, en skonnert til koffardifart, to armerede skonner
ter og to armerede skøjter,
de fire sidste for den russiske
regerings regning. Hos skibs
bygmester Jørgensen lærte
Benzon meget, da Jørgensen
var en meget dygtig prakti
ker og teoretiker. Han vend
te tilbage til Danmark i 1848
og søgte i juli samme år bor
gerskab som skibsbygger i
Nykøbing Falster, hvor han
af stadshauptmand Isach Sidenius købte en denne tilhø
rende »skibsbyggerplads« i
Strandgade (senere Vester
gade) med de på samme
værende bygninger med en
længde langs gaden på 127,5 alen for 3000 rdlr. kontant.
Han fik skøde herpå i 1849. Skødeprotokollen har en an
tegning om, at Sidenius ikke kunne ses at have adkomst
til grunden, hvad der er meget rimeligt, idet han selv
havde inddæmmet, opfyldt og indhegnet den. Grundare
alet var 9520 kvadratalen. Her anlagde han værftet og
opførte et beboelseshus og en kontorbygning ud mod Ve
stergade med en brandforsikring på 8520 rdlr.
Den 18. maj 1849 sattes det første skib i vandet, skon
nerten »Thor«. Benzon brød her med de gamle traditio
ner, idet »Thor« var lang og smal, dertil tillige velformet
og en udmærket sejler. Han fik hurtigt nok at gøre og blev
snart landskendt for sine velsejlende fartøjer. I 1853 fik
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Model af paketten »Castor«. Handels- og Søfartsmuseet pä. Kronborg.

han af Finansministeriet overdraget bygningen af chef
skibet til krydstoldvæsenet. Dette skib søsattes i 1854 og
fik navnet »Argus«, et smukt velsejlende fartøj, stærkt
påvirket af Georg Steers konstruktion, skonnerten »Ame
rica«, skarp i vandlinierne og med stor styrlastighed, som
denne rigget med stærkt hældende master, med et for
sejl på et kort spryd, ingen top på fokkemasten, men der
imod med top på stormasten, således at skonnerten på
denne kunne føre gaffeltopsejl. »Argus« blev i 1865 foran
dret på værftet i Nykøbing, idet den forlængedes, og ma
sterne blev rettet noget, ligesom den fik top på fokkema
sten og klyverbom på sprydet og tre forsejl, fok, klyver
og jager. Med denne rig sejlede »Argus« til 1895, da den
udrangeredes som krydstoldvæsenets flagskib og erstatte
des med en skonnert af samme navn, bygget af N. F. Han
sen, Odense.
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»Argus« kostede sin bygmester ikke så få penge, idet
han ikke kunne få skibet godt nok og derfor flere gange
rev ned, hvad der var lavet, men Finansministeriet var
da også, da det overtog skibet, overordentlig tilfreds med
det. Som tak for det smukke arbejde blev Benzon tilbudt
ridderkorset, et på den tid meget ærefuldt tilbud til en
29-årig mand. Han takkede, men afslog dog denne ære.
Benzon var i disse år travlt optaget med skibsbyggeri
et. Et lille træk belyser hans evne til at mestre enhver
situation. Da skonnertbriggen »Amor« skulle løbe af sta
belen den 8. juli 1855, indtraf, hvad der jo kan ske, at den
ikke ville løbe, da stoppestøtterne blev slået væk. Der for
søgtes nu med kiler under agterenden af kølen og med
dunkraft, men lige meget hjalp det. Efter at Benzon hav
de gået en omgang rundt om fartøjet og betragtet det bå
de ved stævn og agter, sendte han nogle drenge op på
dækket, hvor de under opsang løb frem og tilbage fra
styrbord til bagbord for pludselig at blive kommanderet
holdt midtskibs. Fartøjet sattes derved i svingninger, og
kølen løsnedes fra slidsken, således at fartøjet løb ud. Det
var ikke uden risiko, da skonnerten afløb med riggen isat,
klar til at slå sejlene under, men det vidner om hans evne
til at klare situationen.
Benzon havde til Finansministeriet bygget et par kryds
jagter af den gængse jagttype med stor fladt spejl. Fører
ne gjorde ham imidlertid opmærksom på, at det var van
skeligt i søgang at hale den store jolle op, uden at den
stødte mod spejlet og skamf ilede dette. Benzon foreslog da
ministeriet at bygge kryds jagterne rundgattede, hvorved
man undgik denne ulempe. Forslaget blev approberet, og
han konstruerede derfor i 1863 »Krydsjagt nr. III«, den
første af den nye type. Her gik han ud fra sin konstruk
tion dæksbåden »Kalifen«, som han havde bygget i 1858
og som senere skal omtales nærmere, kun at »Nr. III«
blev bygget på kravel, fik finere linier, dybere køl og en
forbedret rig, idet han gik væk fra den gamle jagtmast
med den krumme top og gav fartøjet en pælemast med
høj top, således at det kunne føre topsejl, hvad de gamle
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Skonnerten »Peter Roed« klar til afløbning 1866.
Til venstre stævnen af »Caroline«.

kryds jagter ikke kunne, ligesom den nye type fik spryd
uden klyverbom og forenklet rig; som han sagde, han
klædte dem på med en ordentlig sejlføring og med sejl,
der virkelig stod, som de skulle og ikke var bare sække.
Han måtte selv vise sejlmageren, hvorledes han ønskede
sejlene syet, idet de ikke skulle have den store bugt, som
dengang var brugeligt, men være fladere, idet hans første
udkast til sejltegningen viste storsejlet lidset til bommen.
Dette kunne han dog hverken få krydstoldinspektøren el
ler skipperne til at gå med til, hvorfor han måtte give far
tøjet et storsejl med løst underlig, således som det dengang
og senere var almindeligt, og som besætningen var vant til.
»Krydsjagt nr. III« fik station ved Grenen og viste sig at
være et godt søskib og en udmærket sejler, hvad man hav
de tvivlet på under bygningen, idet fartøjet jo brød fuld
stændigt med de gamle traditioner om, at kun en jagt var
egnet til den krævende tjeneste, der forlangtes af kryds
jagterne. Den nye kryds jagt blev som sagt en udmærket
sejler, der, som gamle skippere har fortalt den, der skri
ver dette, løb et hvilket som helst fartøj op, satte en kryds
betjent ombord, der forseglede lugerne og fulgte med til
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lossehavnen, »så« — som de sagde — »vi elskede den ikke,
men sejle fra den kunne vi ikke, så vi måtte finde os i vor
skæbne«.
Samtidig hermed byggede Benzon til Indenrigsmini
steriet et rundgattet fartøj af samme type til fiskeriinspek
tion i Limfjorden. Det fik navnet »Havgassen« og gjorde
tjeneste i mange år; han byggede også i disse år to dampe
re, »Pan« og »Falster«, på henholdsvis 5 og 24 læster og
med maskiner på 10 hk og 20 hk. »Pan« blev solgt til H. P.
Prior i København for 6000 rdlr., men handelen gik tilba
ge, da »Pan« ikke egnede sig til den tjeneste, Prior ville
bruge den til. »Pan« blev senere solgt til Kastrup for at
anvendes som slæbebåd. »Falster« gjorde i en del år tje
neste i ruten Nykøbing-Nysted-Stubbekøbing og Køben
havn. Den solgtes til Åarhus og omdøbtes til »Samsø«, før
te en meget omtumlet tilværelse, men blev købt tilbage
til Nykøbing og fik navnet »Prøven« og gik i fast rute på
Nykøbing F.-Malmø-Kiel med kreaturer, og endnu i 1894
sejlede den i denne fart, da forfatteren gjorde en tur med
den til Kiel.
Lodsbådene kom Benzon også til at sætte sit præg på.
I 1863 henvendte lods Povel Hansen i Helsingør sig til ham
og bad ham om at komme med et forslag til en mere sø
dygtig og sikker lodsbåd end de da brugte helt åbne både.
Her foreslog Benzon, at lodsbådene blev forsynet med
halvdæk og ringdæk, idet de da ville blive bedre søbåde.
Også her gik han ud fra »Kalifen«, der havde vist sig som
en udmærket sejler og søbåd. De øvrige lodser ved Hel
singørs lodseri erklærede, at det kunne ikke bruges, idet
dækket ikke ville holde, når båden klappede på siden af
et fartøj i hårdt vejr for at sætte lods ombord, men ville
blive ødelagt. Til trods for denne modstand fra de øvrige
lodsers side lod Povel Hansen en båd af denne foreslåede
type bygge hos Benzon, og denne prøvebåd, der fik nav
net »Esbern Snare«, viste så gode egenskaber som søbåd
og sejler, at de efterfølgende lodsbåde blev bygget efter
denne tegning. Så sent som i 1905 leverede Benzon tegnin
ger til en motorlodsbåd til Helsingørs lodseri.
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Skonnerterne »Nøkken«, (til venstre) og »Nimrod«.
Blyantstegning af Mathias Lülken.

Han havde bygget nogle jagter efter den gamle danske
jagttype, men mente, at denne kunne forbedres. I 1867
konstruerede og byggede han da de to paket jagter »Ca
stor« og »Pollux«, de to første af den nye jagttype, der
kom til at danne skel i bygningen herhjemme af mindre
fartøjer til fart på Nord- og Østersøen. Han har selv for
talt mig, at hans hovedformål med at forbedre den gamle
jagttype var at forenkle konstruktionen, idet han ved bed
re fordeling af materialerne og ved mindre materialedi
mensioner fik et mindre træforbrug og dog et stærkt og
solidt fartøj. Dimensionerne af paketterne, således som
han selv dikterede dem til mig, skal anføres. Længden i
vandlinien var 58 fod, bredden 18 fod, dybden 9 fod dansk
mål. Planketykkelsen var 2V4 tomme overalt, spanterne
sidehugget 5 tommer ud og ind, ved skandækket 4V2 tom
me og ved kølen 9 tommer. Kølen sidehugget 10 tommer,
dens højde uden for spundingen 15 tommer, kølsvinet 10
tommer bredt, 4 tommer højt. Spanteafstanden var 20 tom
mer; der var faste spanter overalt, 2 tommers åbning mel
lem lagene og 8 tommers åbning imellem spanterne, altså
lige meget åbning og træ i hvert. Det svarer til Veritas’
højeste klasse og giver, som man ser, en let og dog stærk
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konstruktion. Paketterne fik finere linier og var slankere
end de almindelige jagter og fik en rig, der var effektiv.
Den gamle jagtmast blev ligesom ved kryds jagterne for
andret til en pælemast med høj top, således at den kunne
føre topsejl, og sprydet blev forenklet, idet klyverbommen
blev taget væk, så paketterne kun havde spryd uden klyverbom. Sejlplanen blev mere effektiv, storsejlet lidsedes
til bommen, hvilket gav et bedre stående sejl, men foran
dredes efter et par rejser til storsejl med løst underlig,
idet den kun tre mand store besætning havde svært ved at
rebe det lidsede sejl i dårligt vejr, mens to mand kunne
klare rebningen, når sejlet havde løst underlig.
Disse to paketter viste sig at være ypperlige sejlere og
søfartøjer med stor lastekapacitet, hvad man under byg
ningen havde tvivlet om, da de jo brød med alle traditio
ner om, hvorledes en jagt skulle være. De fik snart ef
terfølgere, og i 1868 henvendte fiskeskipper P. Nielsen,
Bangsbostrand ved Frederikshavn, sig til ham og bad
ham om at bygge den nye pakettype til transport af le
vende fisk mellem Frederikshavn og København. Hertil
var Benzon ikke meget villig og undslog sig med, at han
aldrig havde bygget en sådan kvase og ikke kendte til,
hvorledes en kvase var indrettet. Nielsen lod ham ikke
i fred, men gav ham alle oplysninger og tilføjede, at born
holmerne var de eneste, der kunne lave et tæ t damdæk.
Resultatet blev dog, at han lod sig overtale og konstrue
rede og byggede handelskvasen »Nøkken« på 25 80/100
tons, 48’ lang, 14’ bred og
dyb, der sattes i van
det i juli 1868. Den var beregnet til at kunne transpor
tere en last rødspætter på 600 snese à 16-20 pund snesen.
Damdækket var og blev tæt og holdt sig tæ t gennem
årene uden at skulle kalfatres, hvilket Benzon opnåede
ved at anvende gummisnor i stedet for kalfatring på de
vanskelige steder, og da »Nøkken« i slutningen af 1880erne blev ombygget til fiskeri, og damdækket sænkedes,
viste gummisnorene sig at være lige så friske, som da
kvasen blev sat i vandet i 1868, men det var også rent
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paragummi, der var anvendt til dette formål, igen et lille
glimt af bygmesterens fremsyn.
De små paketter »Castor«, »Pollux« og lille »Vesta« vi
ste sig at være gode sejlere og søskibe og vakte opmærk
somhed inden for søfartskredse, hvad der førte til, at Marstals største reder i datiden
Hans Christensen i 1871 hen
vendte sig til Benzon og be
stilte et sæt tegninger til en
topsejlskonnert. De blev le
veret i oktober 1871. Skon
nerten var på 140 tons. Efter
disse tegninger blev den før
ste jagtskonnert bygget på
Hans Christensens skibs
værft i Marstal, og da også
den viste sig at være en ud
mærket sejler og et godt sø
skib med god lastekapacitet
og dertil billig i bygning, fik
den snart efterfølgere. Man
E. C. Benzon ca. 1880.
kan se, at da det på værftet
i Marstal lykkedes at få de originale tegninger frem,
brugte man en glidende skala, således at dimensionerne
kunne forstørres, hvorved man blev i stand til at bygge
dem større og rigge dem som tremastede skonnerter, hvad
der også er vist på tegningen. De skonnerter, der blev re
sultatet heraf, er de da kendte Marstallere, der sejlede
overalt på Østersøen, Nordsøen og Atlanterhavet og især
var beskæftiget i saltfisktraden mellem New Foundland
og Spanien og Portugal.
Benzon byggede i disse år foruden fragtfartøjer en del
lystkuttere og dæksbåde, og her viste han sig igen som fo
regangsmand med henblik på at skaffe bedre fartøjer og
typer. Så tidligt som i 1854 havde han til eget brug byg
get en lystbåd »Cosak«, der deltog i den første kapsejlads
her i landet ved Aabenraa i september 1855, hvilket des
værre fik et sørgeligt forløb, idet »Cosak« kuldsejlede i
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en byge, og tre mand omkom, da båden var så langt foran
sine konkurrenter, at hjælpen kom for sent frem til at
bjerge dem. »Cosak« blev bjerget og deltog senere i mange
kapsejladser og viste sig at være en meget hurtig båd.
I 1858 byggede han lystbåden »Kalifen«, der deltog i den
anden kapsejlads her i landet ved København i juni 1858.
Den var først inspektionsfartøj ved fiskerikontrollen, se
nere i marinens eje som lystfartøj til brug for søofficerer
for at ende sine dage som fiskerfartøj i Esbjerg, hvor den
forliste i Hjertingbugten i maj 1880.
Benzon stod på sit højeste, da der blev tale om at samle
dansk lystsejlads i fastere former og var medvirkende,
da »Dansk Forening for Lystsejlads« blev dannet, og til
den kapsejlads, der blev udskrevet og fandt sted ved Ny
borg i 1866, havde han til sin broder konsul E. B. Benzon,
Stubbekøbing, bygget kutteren »Caroline«. Her anvendte
han en byggemetode, der først et halvt århundrede senere
blev almindelig, nemlig bygning på list, og med en del af
ballasten udvendig på kølen. Han havde selv beregnet
dimensionerne og givet følgende formel: dimensionerne,
der anvendes, skulle være omkring 1/12 tommes tykkelse
af planker for hver fod fartøjet var bredt og listerne halvt
så tykke med enkelte spanter og 2 fods spanteafstand. Det
blev for »Caroline«s vedkommende til 1 tomme egeklæd
ning, 3/4 tomme tykke lister og 3 tommer sidehugne en
kelte spanter med 2 fods spanteafstand, en let og stærk
konstruktion, som han brugte i en del af de fartøjer, han
byggede, bl. a. i lille »Echo«, store »Echo«, »Bacchus«,
»La Mouette« og »Pax«. Han byggede en del lystfartøjer
i disse år, såvel kuttere som dæksbåde. Her skal blot næv
nes »Echo« med tilnavnet »lille« for at skelne den fra sin
navnesøster, store »Echo«, som han byggede til hofjæger
mester Holstein-Rathlou. Lille »Echo« byggede han til
sig selv i 1867, men Holstein-Rathlou købte den af ham
efter kapsejladsen ved Svendborg i 1867. At det var et
hurtigt og sødygtigt lille fartøj, viser en af dets ture til
Skotland i 1873, hvor det løb fra Agger til Leith på tre etmål og på hjemturen fra Edinburg til Frederikshavn på
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Skibsbygningspladsen i 1862. Skonnerten »Sif«, damperen »Falster«
stående i spant.

fire etmål. Mest kendt er det vel for sin sejlads under
stormfloden i nov. 1872, hvor det med en mand om bord
for en klodsrebet fok løb fra sin ankerplads ved Kragenæs
rundt om Albuen ind under Rødsand og op til Nykøbing.
For denne bedrift fik den faste mand, Enevold Sørensen,
en fisker fra Hou, en fiskerbåd forærende af ejeren.
En værdig arvtager fik lille »Echo« i 1874, da Benzon
byggede store »Echo«, 32 tons, til Holstein-Rathlou, der
med denne foretog et togt til Middelhavet helt til Kon
stantinopel og hjem over Marseille gennem Languedockanalen ud i Biscaya-bugten ved Bordeaux. Båden endte
sine dage som øvelsesfartøj for søspejderne i København.
Benzon byggede et par skonnerter og store kuttere, bl. a.
skonnerten »Tumleren« på 50 tons til hofjægermester E. P.
Benzon, Benzonseje ved Grenå, der med denne var en
15

»Echo«.
Bqqqet ïS7'i af E. C. Benzon, Nqkøbinq F., til hoïiæqermestcr
E. v. Holstein-Rathlou.

tur i Sydamerika og op ad La Platafloden, en sejlads der
varede et år. Den blev senere solgt til prins Valdemar, der
havde den i kort tid og solgte den til komtesse Schimmel
mann, der anvendte den som missionsskib for sømands
missionen med navnet forandret til »Duen«.
Benzon var meget alsidig, og der blev tidligt gjort brug
af hans viden om havnebygning, idet havneudvalget i Ny
købing F. anvendte ham som sin tekniske konsulent i alt,
hvad der havde med havnen og sejlløbet til denne at gøre,
og han projekterede og udførte sammen med tømrermester
Clausen i årene en del havnearbejder, bl. a. bygningen af
færgehavnen ved Masnedø og Stubbekøbing havn. Den sto
re udvidelse af havnen i Nykøbing projekterede han ligele
des og udførte projektet i årene 1885 til 1887. I den fæ r
dige stand var havnen en af stiftets bedste havne, idet der
samtidig foretoges uddybning af sejlløbet fra Guldborg
ind til Nykøbing, og han blev lige til sine sidste år konsul
teret af havneudvalget, der gjorde brug af hans store er
faring angående alt, hvad der angik Nykøbing havn.
16

»Zeus« af Nykøbing F.
Bygget af E. C. Benzon, Nykøbing F.

Benzon byggede i 1870 det første overjordiske ishus
i Danmark, idet man hidtil havde opbevaret isen i huler
i jorden, men han regnede ud, at man med dobbelte væg
ge og passende isolation kunne opbevare isen over jorden,
hvorved det blev lettere at tage den ud. Han anvendte
dette ishus i mange år og solgte is herfra, som det fremgår
af avertissementer i Lolland-Falsters Stiftstidende. Han
konstruerede også et isskab ganske som de i dag anvend
te, med dobbelte vægge foret med zink og isoleret med
risskaller. Isen var anbragt øverst i skabet, så at den kolde
luft sank ned over de i skabet anbragte fødemidler og af
kølede disse. Disse skabe fik stor udbredelse og blev hur
tigt efterlavede, da han ikke ville patentere dem, idet han
sagde, at andre jo dog også skulle have fornøjelse af så
danne skabe, så hvorfor patentere dem. Det samme var
tilfældet senere, da han havde konstrueret en mudder
maskine, der blev bygget til havnen i Nykøbing F. Heller
ikke den ville han patentere. Andre søgte derfor at få ud
taget patent på en sådan muddermaskine. Det lykkedes
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dog ikke, da han ved forespørgsel fra myndighederne kun
ne bevise, at det, der søgtes patenteret, var en direkte ef
terligning af den af ham konstruerede muddermaskine.
Her var hans motiv for ikke at søge patent det samme:
hvorfor skulle andre ikke nyde godt af konstruktionen.
Benzon var som sagt alsidig, men at blive anmodet om
at konstruere en lade var dog uden for det almindelige
for en skibsbygger. Det skete dog, idet gehejmeetatsråd E.
Tesdorpf, Ourupgård, i 1866 henvendte sig til ham om s^t
tegne en lade til 500 læs hø med en fri spændvidde på 30
alen (18,8 m) uden midterstolper, så vognene uhindret
kunne køre ind og læsse af. Benzon hævdede, at dette var
et arbejde for en arkitekt og henviste ham til arkitekt,
tømrermester Glahn, hvortil Tesdorpf svarede: »Ja, ja,
min kære, det har jeg allerede gjort, men han tør ikke
påtage sig at lave en lade med så stor spændvidde, så nu
må De tegne den, kære mester!« Benzon ville stadig ikke,
men Tesdorpf blev ved med at plage ham. Han gav da tilsidst efter og konstruerede laden, som Glahn derefter op
førte. En lignende blev bygget på »Ny Kirstineberg« og
på Benzon-j ordene ved Stubbekøbing.
Det var dog naturligvis skibsbygningskunsten, der blev
hans virke, og bygningen af handelskvasen »Nøkken« til
Frederikshavn gav stødet til, at han kom til at levere teg
ninger til fiskerfartøjer til Frederikshavn, idet han, efter
at han havde ophørt med skibsbyggeriet og udlejet plad
sen til andre, i 1885 fik bestilling på et sæt tegninger til
en 30 tons fiskerkutter. Her gik han også sine egne veje
og fremkom med en type, der var bedre tjenlig til fiske
ri end de dengang benyttede fartøjer, idet disse var brede
og flade og derfor urolige i søen, således at fisken blev slå
et ihjel i dem. Benzon forsøgte at hindre dette ved at gø
re fartøjet dybere i forhold til bredden, hvorved det vel
straks krængede noget mere over, men samtidig tiltog stivheden. Fiskehandleren, der skulle have fartøjet, ville ikke
modtage det. Det blev for smalt, sagde han. Det købtes
af et andet rederi og viste sig som et hurtigt og godt sø
skib, der ikke dræbte fisken under sejladsen, men det for18

»Galatea«.
Tegnet af E. C. Benzon, Nykøbing F., 1895—96, bygget af N. Chr. Lautrup,
København; ejet af stamhusbesidder Grandjean, Vennerslund.

langtes alligevel, at de næste tegninger skulle vise bredere
fartøjer. Han leverede derefter tegninger til mere eller
mindre brede fartøjer med et tal på ialt 23. Han søgte
imidlertid stadig at forbedre typen, og i 1888 tilbød han
»Dansk Fiskeriforening« at levere tegninger til en søgå
ende kutter. Tilbudet blev antaget, og resultatet blev kut
teren »P. Schou«, der viste sig som et fremragende søskib
og i kuling den bedste sejler af Frederikshavnerflåden.
I de efterfølgende år blev der bygget mange større og min
dre fartøjer efter hans tegninger, såvel her i landet som i
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Sverige og Nordtyskland, og da man begyndte at sætte
motorer i fiskerfartøjerne, fulgte han med og leverede
tegninger til nogle af de første af disse kuttere. Hans be
tydning for vort søgående fiskeri, da det begyndte at tage
fart i slutningen af 1880-erne, kan ikke skattes nok, da hans
fartøjstyper danner den grundvold, hvorpå der blev byg
get videre, og hans indflydelse kan stadig spores.
Efter at Benzon selv havde ophørt med at bygge, virke
de han som konstruktør og leverede snesevis af tegninger
til såvel lyst-, fisker- som fragtfartøjer, især de sidste.
De blev leveret til skibsbyggere i Danmark, Sverige og
Tyskland, hovedsagelig til fartøjer af pakettypen, der
vandt anerkendelse som udmærkede fartøjer med gode
sø- og sejlegenskaber og stor lastekapacitet. Det skal også
her omtales, at han i 1876 leverede tegninger til et par sto
re jagter til Langesche-Rottische Mølle i Neumühlen. Det
siges, at han fik 4000 mark for linietegningen. Dette er
muligt, men efter hans efterladte optegnelser, der ganske
vist kun dækker hans sidste år, tog han gennemsnitligt
200 kr. for et sæt tegninger til en galease, skonnert eller
jagt. Han var aktiv med at tegne lige til synet svigtede,
og de sidste tegninger, han udførte, var til en paket til
Stubbekøbing i 1909, men derfor var han dog ikke ledig,
idet han ivrigt deltog i diskussionen om alt, hvad der angik
hans fag, såvel om fragtfartøjer som lystfartøjer. Angåen
de disse sidste kom han så sent som i 1910 med et indlæg
om den internationale måleregel, i hvilket han fremsatte
forslag til en sådan, og endnu nogle få dage før han døde
i 1912, sendte han en del oplysninger om proportioner og
dimensioner på tømmer til en stor lodsbåd, som Køben
havns Flydedok og Skibsværft havde bedt ham om at give
værftet, da det stod overfor at skulle give tilbud på byg
ning af en sådan lodskutter.
Han udstillede første gang på en landsudstilling i Nykø
bing F. og fik en bronzemedaille, senere i 1880 på fiskeri
udstillingen i Berlin, hvor han fik den store sølvmedaille
for tegningerne til fiskerkvasen »Nøkken«, på industri
udstillingen i København 1888, hvor han fik en sølvme20
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daille, i 1895 på landsudstillingen i Nykøbing F. en sølvmedaille, i 1897 i Stockholm en guldmedaille og endelig
i 1898 på fiskeriudstillingen i Bergen en guldmedaille for
tegninger til søgående fiskerkuttere.
I det offentlige liv deltog han ikke meget; dog var han
en kort periode medlem af Nykøbing byråd og var som
sagt i mange år byens tekniske konsulent for alt arbejde
vedrørende havnen og sejlløbet til denne. Hans virke var
skibsbygning og skibskonstruktion, og i sin egenskab af
skibskonstruktør ydede han det bedste til gavn for sejl
skibsfarten og fiskeriet. Her skal påny anføres hans bane
brydende konstruktion »paketterne« i 1867, hvor han ud
fra sin erfaring og sin genialitet skabte en type, der satte
sit præg på den danske sejlskibsflåde i den sidste del af
1800-tallet og ind i 1900-tallet, hvor især Marstal byggede
efter denne type, da disse skibe jo var billige at bygge,
sejlede godt og var gode søskibe, der kunne anvendes over
alt, hvor Marstallerne kom frem i deres udstrakte søfart.
Han var æresmedlem af »Foreningen for Træskibsbyggere
i Danmark«, »Kongelig Dansk Yachtklub« og »Nykøbing
Roklub«, hvilket han skattede højt, især sit æresmedlems
skab af »Træskibsby ggerf or eningen«. Som en tak for, hvad
han havde betydet for skibsfarten og fiskeriet i en periode,
da dette udviklede sig til et virkeligt søgående fiskeri,
oppebar han i sine sidste leveår en statspension. På initia
tiv fra kredse inden for skibsfart og fiskeri, især ved fis
kehandler J. Jørgensen, Nykøbing F., blev der i 1916 rejst
et mindesmærke for ham på havnepladsen i Nykøbing F.,
udført som en buste modelleret af købmand Thrane, an
bragt på en granitsokkel tegnet af arkitekt Glahn, en bu
ste der ligner ham, som han gik og stod, når han færdedes
i byen. Dette var søfolkenes og fiskernes tak for, hvad han
havde udrettet til gavn for begge parter. Det kan utvivl
somt siges uden forklejnelse for andre, at E. C. Benzon
var en af de mest fremsynte og dygtigste skibskonstruk
tører i Norden i slutningen af 1800-tallet. Hans virke var
til ære for dansk skibsbygningskunst.
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SK IB E OG L Y S T FA R T Ø JE R
bygget af E. C. Benzon
1. Skonnert »Thor«, 1849, af eg, 84,5’ lang, 22,7’
bred, 10,6’ dyb, 64 kmlstr., 128 brt., 121 nrt. Fladt
spejl, forskib med krølle, halvruf agter. Reder:
E. Paludan-Müller, Nykøbing F. Solgt 1880 til
H. P. Levinsen, Marstal, og 18. sept. 1896 til Oscarshamn, Sverige.
2. Brig »Alf«, 1850, af eg, 72 kmlstr. (140 rt.). Re
der: E. Benzon, Stubbekøbing. Solgt 1857 til Nyeland & Benzon, Kbhvn. Prisedømt i Pola 1864,
efter at være opbragt i Adriaterhavet med en lad
ning kaffe fra Brasilien til Venedig.
3. Jagt »Providentia«, 1850. Reder: H. Hansen, Mar
stal. Lasteevne 400 tdr. korn. Englandsjagt.
4. Jagt »Sylph«, 1851, 23 kmlstr. Reder: skipper
Kromann, Marstal. Englands jagt.
5. Skonnert »Ganymed«, 1852, af eg, 152 brt. (132
nrt.). Reder: konsul C. B. Benzon, Stubbekøbing.
Strandede 5. april 1871 ved Ängelholm, Skåne,
med en hvedelast til Belgien, i en orkanagtig
storm drev den for ankrene, alt opstående blev
skyllet væk, men skibet bjergedes. Solgt 1875 til
C. H. Møller, Odense, og igen 29. april 1891 til
P. Simonsen, Odense. Ophugget 1900.
6. Krydsjagt på 33/4 kmlstr., 1853, af den ældre jagt
type med fladt spejl. Reder: Finansministeriet.
7. Skonnert »Heimdal«, 1854, 127,81 brt., 117,69 nrt.
Rund elliptisk hæk, skarp klipperbov med krølle,
halvruf agter, folkelukaf til 7 mand under dæk
ket forude. Søsat 5. febr. 1854 fuldt tiltaklet. Re
dere: partsrederi på 100 dele — konsul Edvard
Benzon, Nykøbing F., 14/100, skibets fører, kap23

tajn M. E. Reventlow, Marstal, 50/100, resten for
delt på bygmesteren og andre i Nykøbing F. I
1864 solgtes skonnerten til C. H. Carlsen, Marstal,
og i 1877 til P. Rasmussen, Ommel, og 15. april
1889 til Sverige for 3250 kr.
8. Skonnerten »Argus«, 1854. Største længde 71,5’,
længde mellem perpendikulærerne 58,4”, bredde
på tømmeret 17’5”, dybgående agter 7’1”, agter
4’5”, I8V2 kmlstr. Om rigningen og dens ændring
i 1864 se side 7 f. Reder: Finansministeriet
(Krydstoldvæsenet). Udrangeredes af Krydstold
væsenet i 1895, solgtes til Rønne og omdøbtes til
»Ingolf«. Forliste på Island i 1905, idet den drev
på land i Eskefjord den 7. jan. 1905.
9. Lystbåden »Cosak«, 1854. Længde mellem stæv
nene 26’4”, dybgående 2’9”. Deltog i den første
kapsejlads her i landet ved Åbenrå 1855.
10. Skonnertbrig »Amor« af Stubbekøbing, 1855. Bil
brev Nykøbing F. 10. juli 1855. Af eg, 87’2” lang,
21’4” bred, 11’4” dyb, 152 brt., 139,59 nrt. Fladt
spejl, ingen galionsfigur, ruf agter og folkelukaf
til 10 mand under fordækket. Ejere: agent Benzon
Stubbekøbing, og E. J. Hvidt, København. Fører:
C. B. J. Wæver, Stubbekøbing. Solgtes iflg. skøde
dateret København 11. nov. 1871 til sin daværen
de fører N. P. Kromann, Marstal. Strandede 20.
jan. 1872 ved Marstrand og blev vrag.
11. Barken »Psyke«, 1856. Bilbrev 31. juli 1856. Af
eg. 125,2’ lang, 22,7’ bred, 12,5’ dyb, 12’ dybgåen
de. 234 tons. Galionsfigur Psyke, skåret af billed
hugger Møn, København. Ruf agter til kahyt samt
ruf til folkelukaf med kabys. Ejer: C. B. Benzon,
Stubbekøbing, der i 1863 solgte den til grosserer
C. A. Erichsen, København, 10z12, Valdemar Ben
zon 1/12 og varemægler Julius Linde 1/12. Decem
ber 1869 solgte C. A. Erichsen sin part til grosse
rer Em. Z. Svitser for 33.333 rdlr., 32 sk. C. F. Tietgen ejede tilsidst 3/56 part i den. »Psyke« gik til
London på sin første rejse for at blive kobberforhudet. Fører var kaptajn Wæver. I 1857 gik den
til Østen med last fra Hamburg til Hongkong og
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havde 138 dages rejse. Var i 18 dage af denne rej
se i følge med den amerikanske klipper »Boston
Light«, 1200 tons, en strækning på ca. 1100 danske
mil, fik da haveri på sprydringen, således at ame
rikaneren kom et par dage tidligere til Hongkong
end »Psyke«. Denne gjorde turen fra Hongkong
til Shanghai på 14 dage mod nordostmonsunen,
der altid blæser frisk til stiv, eller som kaptajn
Wæver skriver »monsunen blæser til dobbelte el
ler klodsrebede merssejl, så det gik ud over sejle
ne, hvoraf adskillige blæste ud, men fartøjet
vandt navn som en hurtigsejler, idet den gjorde
rejsen 3 dage hurtigere end den bedste opium
klipper på Kinakysten«. Var på Amurfloden og i
Vladivostok i 1861—1864, i København i 1868, da
den på Jacob Holms Plads fik nyt kobber i bun
den. Gik igen til Østen og forliste 23. jan. 1871
ved indsejlingen til Amoy. Den førtes da af kap
tajn C. N. W. Bendtzen. »Psyke« var som det ses
meget velsejlende og nåede let op på 14 miles.
12. Skonnert »Bjarke« af Sakskøbing, 1857. 7OV2
kmlstr. Fører: kaptajn P. P. Woldsgaard. Var i
1863 i New York. Forliste 3. dec. 1867 ved Hor
ne sogn, Vennebjerg herred, på rejse fra hjem
stedet til Antwerpen med en last hvede. Besæt
ningen bjergedes ved hjælp af raketapparat fra
Nørre Tornby redningsstation.
13. Skonnert »Sif« af Nykøbing F., 1857. 19 kmlstr.
Gik i fart mellem København og Nykøbing F.
Ejer: skipper Christophersen.
14. Færgejagt til overfarten ved Gåbense, 1857. 16,21
brt., 13,26 nrt. Rundgattet, halvdæk med halvruf.
Reder: Generalpostdirektoratet. Solgtes i 1871 til
Fåborg og fik navnet »Pilen«. Ejeren var da Mar
tin Dyreborg, der i 1875 for 1100 kr. solgte jagten
til sætteskipper Niels Hansen, København.
15. Skonnert »Nimrod« af Nykøbing F., 1858. Af eg.
129,30 brt., 120 nrt. Udfaldende hæk med fladt
spejl. Halvruf over kahytten. Forliste 29. juni
1873 ud for Vardø efter kollision med tysk skon
nert »Maren«. Reder og ejer: skibsbygger E. C.
Benzon, Nykøbing F.
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16—17. To pramme, 1858 til havnen i Nykøbing F. til
brug ved uddybning af Guldborgsund.
18. Dæksbåd »Kalifen«, 1858. Længde mellem stæv
nene 28’9”, dybgående S’IP A ”. 3 kmlstr. Ejer fra
1859: Indenrigsministeriet. Byggedes for at un
dersøge fiskeriet i vore farvande. Indenrigsmini
steriet satte den i kontrolfart på Limfjorden, ført
af kaptajn Black, der senere blev havnemester
i Esbjerg. Tjente som kontrolfartøj til 1865, da
den overgik til marinens brug som lystfartøj for
søofficerer. Blev solgt til kaptajn von der Recke,
der benyttede den til anlæg af østersbanker, sene
re til skipper Hansen i Esbjerg. Forliste i Hjertingbugten 28. maj 1880. Hed da »Margrethe« af
Esbjerg.
19—21. Tre pramme, 1859, à 11 kmlstr. til entreprenør
firmaet Carié & Kaufmann til brug under deres
arbejde ved havnene i Helsingborg og Helsingør.
22. Dampmuddermaskine, 1860, på 107 kmlstr. til
Carié & Kaufmann, ligeledes til deres havnear
bejder.
23. Lodsbåd, 1860, for den russiske regerings regning.
24. Muddermaskine, 1860, til to heste (hesteomgang) for
egen regning til brug ved uddybningen af sejl
løbet sydpå i Guldborgsund, som E. C. Benzon
havde i arbejde.
25. s s »Pan«, 1861. 60’ lang, 12’ bred, 53/4 kmlstr.
Maskine på 10 hk leveret af jernstøber P. Hansen,
Nykøbing F. Damperen blev i august 1861 solgt til
H. P. Prior, København, der ville anvende den til
slæbebåd, men da den ikke viste sig egnet hertil,
gik handelen tilbage; 1863 solgtes den til et in
teressentskab i København, der ville anvende den
til bugsering i havnen, 1865 solgt til A. C. Kruse,
Kastrup, der benyttede den til bugsering fra Ka
strup.
26. »Havgassen«, 7 kmlstr. Ejer: Indenrigsministe
riet. Rundgattet. Bestemt til fiskeriinspektion i
Danmark.
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27. s s »Falster«, 1863. Af eg. 24 kmlstr. Maskine på
20 hk fra jernstøber P. Hansen, Nykøbing F. Hæk
med rundt spejl, halvdæk agter, to huse i borde,
to master. Ejer: et interessentskab i Nykøbing F.
Damperen skulle gå i fart mellem København—
Stubbekøbing—Nykøbing og Nysted og begyndte
sine ture i april 1863, men solgtes i 1866 til et in
teressentskab i Århus, der ændrede navnet til
»Samsø«, og som ville anvende den til sejlads mel
lem Århus—Samsø—Tunø samt muligvis Helge
næs og Ebeltoft. 1869 solgtes den for 6800 rdlr. til
søløjtnant Poulsen, der lod den indrette som kva
se, og som sådan sejlede den til 1876, da den blev
solgt for 10.200 kr. til et firma i Nakskov, som an
vendte den som slæbedamper for den derværende
opmudringsmaskine. I 1880 solgte ejerne, maskinfabrikanterne Tuxen & Hammerich, Nakskov, den
til Københavns Fiskeriselskab A/S, der forandre
de den til trawler og under navnet »Prøven«
sendte den på fiskeri i Nordsøen. Sejlede som
trawler til 1882, da den blev stillet på auktion,
men ikke opnåede den forlangte pris 10.000 kr.
Skibsbygmester E. C. Benzon købte den da for en
væsentlig højere sum end den forlangte. Den blev
hjemmehørende i Nykøbing F. stadig under nav
net »Prøven« og indsattes i ruten Nykøbing F.—
Kiel under kaptajn L. J. Benzon; i denne rute sej
lede den endnu i 1894, da den gik med kreaturer
fra Malmø til Kiel.
28. Lodsbåden »Esbern Snare«, 1863, til lods Povel
Hansen, Helsingør. 4 kmlstr. Halvdæk og ring
dæk.
29. Krydsjagt nr. III, 1863, til Finansministeriet som
den første af den nye krydsjagttype. 10 læster.
Rundgattet.
30. Skonnert »Nøkken«, 1864. 94,73 brt., 88,70 nrt.
Hækbygget, fladt spejl, Halvruf. Ejer: kaptajn
dbmd. J. P. Rasmussen, Vordingborg. Var hjem
mehørende i Nykøbing F. og havde F. E. Holst,
Nykøbing F., som korresponderende reder. Solg
tes 1882 til Geert Nielsen, Nakskov, der i 1892
solgte den til skibsfører Drejø, Ærøskøbing. For27

liste 1899 på Hatterrevet på rejse fra Boston
(Line.) til Fredericia.
31. s s »Solen« af Kastrup, 1865. 29,42 brt. Rundt sejl,
skæg uden gallion, halvruf agter. Solgtes 1866 af
saltfabrikant N. C. Maardt, Kastrup, til skibsfører
E. N. Kirkmann, Kalundborg, der ville bruge den
til ugentlig paketfart mellem København og Ka
lundborg. Overførtes 1877 fra Kalundborg til Kø
benhavns skibsregister under navnet »Kalund
borg«. Redere: Beates Pedersen, grosserer Skib
sted, København, og siden flere. Købesum april
1877 2700 kr.; juni samme år 2300 kr. Fik navnet
»Sophie«. Solgtes til Chr. Jensen, Island, og fik
navnet »Geiser«.
32. Skonnert »Peter Roed« af Holbæk, 1866. 45
kmlstr. Ejere: konsul E. Flindt m. fl. i Holbæk.
Forsvandt februar 1885 på rejse fra Göteborg til
Granton; sidst set, da den passerede Skagen 17.
febr. 1885.
33. Kutter »Caroline«, 1866. 13 yachttons. Bygget på
list med en del af ballasten udvendig. Ejer: kon
sul C. B. Benzon, Stubbekøbing.
34. Kutter »Coquette«, 1866. 9,8 yachttons. Ejer: gros
serer Kramer, København.
35. Dæksbåd »Maagen«, 1866. 7 yachttons. Ejer: vej
inspektør Lütken, Nykøbing F.
36. Dæksbåd »Søblomsten«, 1866. 6,1 yachttons. Ejer:
godsejer Hillerup, Nykøbing F.
37. Åben båd »Vahlia«, 1866. 5,9 yachttons. Ejer: hr.
Knudsen, Fåborg.
38. Skonnert »Eos« af Nakskov, 1867. 98,61 brt., 92,42
nrt. Kendingsbogstaver NHSF. Klipperbygget
med glat stævn, fladt spejl, halvruf agter. Reder:
Peder Knudsen Mikkelsen af Marstal, der selv
førte den. Han døde den 1. april 1891, og skonner
ten overførtes til hans enke Anne Margrethe
Mikkelsen, Marstal, og den fik nu hjemsted i Mar
stal. I 1908 var »Eos« hjemmehørende i Århus;
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reder: N. Åhman, Århus. I 1915 skonnert »Janne«
af Södertälje, Sverige.
39—40. Jagterne »Castor« og »Pollux« af Nykøbing F.,
1867, henholdsvis 16 og 15 kmlstr. Begge søsat den
18. sept. 1867. Paketjagter af den nye jagtform.
Begyndte sejladserne på København den 25. sept.
1867. Reder: Fr. Holst, Nykøbing F.
41. Kutter »Echo«, 1867. 8 yachttons. Bygget på list.
Udmærket og hurtig søbåd. Ejer: E. C. Benzon.
Solgt til Holstein-Rathlou, Rathlousdal, der var i
Skotland med den og sejlede fra Agger til Leith
på 3 dage og fra Leith til Frederikshavn på 4 da
ge. Især kendt for sin sejlads under stormfloden
1872.
42. Dæksbåd »Varsko«, 1867. 7 yachttons. Ejer: over
ingeniør W. Rowan, de jyske baneanlæg, senere
København.
43. Handelskvasen »Nøkken«, 1868. 48’ lang, 14’ bred,
5’7V2” dyb, 25,82 tons. Af den nye pakettype, rig
get som skonnert. Kunne laste 600 snese rødspæt
ter à 16 pund pr. snes. Ejer: kaptajn P. Nielsen,
Frederikshavn.
44. Kutter »Agnete«, 1868. 16,45 tons. Ejer: grosse
rer H. Hansen, København, senere i marinens eje
til brug for søofficererne.
45. Lodsbåd »Alert«, 1868. 6,86 tons.
46. Jagt »Vesta«, 1868. 38 tons. Pakettype. Ejer: kap
tajn Hovmand, Bandholm. Forliste 22. febr. 1876
på Højrup Strand, Stevns Klint.
47. Lystbåd på 3 tons, 1869.
48. Lystskonnert »Tumleren«, 1871. 50 tons, 88,3
yachttons. Ejer: hofjægermester E. A. P. Benzon,
Benzonsdal, som var borte med den i to år på rej
se til Sydamerika op ad La Platafloden. Senere
tilhørte den prins Valdemar og blev af denne solgt
til komtesse Schimmelmann, der omdøbte den til
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»Duen«. Under dette navn sejlede den i mange
år i Sømandsmissionens tjeneste.
49. Åben båd »Ellen«, 1871. 1,7 yachttons. Ejer: kap
tajn Beck, København.
50. Åben båd »Rolf«, 1871. 2,5 yachttons. Ejer: kom
pasmager Holm, København.
51. Jagt »Leda«, 1872. Pakettype, 47 tons. Ejere: E. C.
Benzon m. fl., Nykøbing F. Gik i fart imellem
Nykøbing F. og København. De første år var den
altid en rejse eller to til Hull, England, med malt
byg. Har haft en eller to rejser til Hull på 13 da
ge med maltbyg og hjem med kul. I marts 1875
traf den under nordvestlig storm damperen »Hen
riette« af Lübeck med nødflag i nærheden af
Stevns. Damperen havde beskadiget maskinen;
efter to forgæves forsøg fik kaptajn J. A. Hansen
på »Leda« en slæbetrosse om bord i damperen,
som derefter slæbtes til Dragørs red.
52. Åben båd »Emma«, 1872. 1,8 yachttons. Udført til
lystbåd for E. C. Benzon på Guldborgsund.
53. Halvdæksbåd »Erik«, 1872. 4,2 yachttons. Ejer:
E. Bagger, København.
54. Halvdæksbåd »Narcis«, 1872. 4,2 yachttons. Ejer:
sejlmager Halmø, Nykøbing F.
55. Jagt »Annette«, 1873. Paketjagt, 40 tons. Ejer:
løjtnant Johannes Hage, Stege. Gik i fart mellem
København, Nyord og Stege, dog ikke i fast rute.
56. Paketten »Vega« af Bandholm, 1873. 36 tons.
Ejere: Møller Saunte og kaptajn Hovmand til
skiftevis med paketten »Vega« at sejle mellem
København og Bandholm.
57. Kutter »Echo«, 1874. 24 tons, 32 yachttons. Ejer:
Stamhusbesidder Holstein-Rathlou. Udførte bl. a.
en Middelhavstur til Konstantinopel og hjem via
Marseille gennem Languedoc-kanalen ud i Biskayabugten ved Garonne og derfra hjem. »Echo«
endte sine dage som øvelsesfartøj for søspejderne.
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58. Kutter »Gemma«, 1875. 15,3 yachttons. Ejer: Al
fred Hage, Oremandsgård.
59. Halvdæksbåd »Svanen« 1875. 3,5 yachttons. Eje
re: A. & O. Benzon, København.
60. Paketten »Zeus«, 1876. 57’ lang i lastet vandlinie,
18’ bred på yderkant af tømmeret. 8’ dyb fra un
derkant af spunding til overkant af dæksbjælken.
49,7 tons. Ejere: Fr. Holst 3Z8, kammerråd Ander
sen 1/8, skipper J. P. Rasmussen 1/4 og skibsbyg
mester E. C. Benzon 1/4. Sejlede i mange år i fast
fart mellem København og Nykøbing F.
61. Paketten »Vesta« af Bandholm, 1877. 46,5 tons.
Kaptajn Hovmand.
62. Lystskonnert »Emilie«, 1877. 57 yachttons. Ejer:
kammerherre Sehested-Juul, Raunholt.
63. Halvdæksbåd »Ternen«, 1877. 2,2 yachttons. Ejer:
Chr. Mathiesen, København.
64. Åben båd »Ternen«, 1877. 1,4 yachttons. Ejer: as
sistent Regenburg, København.
65. Dæksbåd »Mariette«, 1878. 5,5 yachttons. Ejer:
kaptajn Bruus og Søn, København.
66. Dæksbåd »Kalifen«, 1878. 4,4 yachttons. Ejer:
godsejer Hage, Nivågård.
67. Dæksbåd »Toke«, 1878. 5,8 yachttons. Ejer: J. C.
Bruun, Kokkedal.
68. Åben hjuldamper »Emilie«, 1882. 8 hk. Ejer:
R. Holm, Vordingborg.
69. Åben hjuldamper »Ringkøbing«, 1882. 3 hk. Ejer:
N. J. Andsager, Ringkøbing.
70—73. En muddermaskine og tre pramme, 1884, til hav
nevæsenet i Nykøbing F.
74. Kutter »Bacchus«, 1885. 15 yachttons. Ejer: stam
husbesidder Grandjean, Vennerslund.
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I årene 1886—1889 udførtes ingen skibe eller bå
de. Værftet benyttedes som arbejdsplads for ar
bejderne ved havnen, der her slog skærver og ud
førte andet arbejde ved tilretning af tømmer til
havneudvidelsen. 1890—92 udlejedes pladsen til
skibsbygger Chr. Ruder (borgerbrev som skibs
bygger 1888), der byggede nogle skonnerter og
galeaser. Chr. Ruder gik imidlertid fallit i 1892,
hvorefter værftet lå hen kun benyttet til enkelte
reparationer. Derefter fortsatte E. C. Benzon på
ny.
75. Kutter »La Mouette«, 1895. 8,8 yachttons. Ejer:
godsejer G. Qvistgaard, Skælskør.
76. Kutter »Pax«, 1896. 8,7 yachttons. Ejer: boghol
der Carl Thousig, Maribo.
77. Kutter »Rylen«, 1896. 4,7 yachttons. Ejer: apote
ker Augsburg, Roskilde.
78. Kutter »Hamlet«, 1896. 2,5 yachttons. Ejer: baron
Palle Rosenkrantz.
79. Kutter »Svava«, 1896. Ejer: O. Søtoft, Nykø
bing F.
Værftet blev derefter nedlagt og pladsen solgt til
købmand Fritz Wilhelm Sidenius (1838—1923).
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KAREN — EN ASKØPIGE
Af R. K. NIELSEN
Hun strøede smil og uenlige ord
på sin vandring på jord.
- Derfor nu mindernes blomster gror
så bly og stille i hendes spor.
R. K. N.

aren blev født på Askø — Smaalandshavets lille per
le — i året 1897, og hendes barndomstid her faldt
i årene, da en stærk åndelig vækkelse gik over øen. Det
var i disse år et lille ret isoleret øsamfund, og store dage
var det, når man blev roet ud til sejlrenden for at blive
taget om bord på rutebåden og sejle med denne til Band
holm — måske så endda herfra at tage den lange jern
banerejse over Maglemer ind til Maribo for dér at gøre
indkøb af de ting, købmanden på Askø ikke turde binde
an med — folk, der ude fra enkelte gange besøgte Askø,
kaldte man ret og slet »aflandsfolk« og kunne med et
halvt øje se, at det ikke var indfødte Askøboere.
Hjemmet var et småkårshjem, et landsbyhåndværkerhjem, hvortil der hørte et lille dyrket vænge af gamle
gårdtomter fra udskiftningstiden. Bedstefaderen havde
været sømand og faret viden om i sejlskibenes tid, som
så mange af øens unge havde haft for skik, før de gif
tede sig og satte bo på fødeøen. Hvert forår drog han
af sted med sit søskrin, sin køjesæk med sine af søluften
lidt tunge dyner, for så mod vinter at vende hjem for
at tærske rugen fra det lille vænge med sin plejl på sin
lille lo og ellers ordne lidt ved hjemmet, til isen atter
brød op. Karen huskede ham dog kun som ældre, da han
sad i sin lille aftægtsstue med de vægfaste alkover og
bødede sejl for øens fiskere.
Karens fader havde været syg som barn og fået en
hofteskade til gene for hele livet. Han du’r kun til at
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blive skrædder, blev der sagt, og så kom han i lære.
Helst ville han have været snedker; men det mente man
ikke, han egnede sig til med en svag hofte. Om han så
havde kræfter til at grave tørv i mesterens mose, tænk
te man ikke så meget på. Men det kunne en mester altså
sætte sin lærling til i de dage — og Karens far blev alt
så også som ung sendt ud i mesterens tørvemose.
Men faget fik han da lært, overtog faderens hus, satte
bo og giftede sig; og her kom så Karen, vor Askøpige,
ind i billedet sammen med 6 søskende. Men øen var jo
kun lille og kundekredsen derefter, så da lønnen — 10
kr. for en klædning — også selv efter tiderne var ringe,
blev det kun til dagen og vejen. Og havde der ikke væ
ret en god bedstefar og bedstemor på en lille gård i
Kone - Mage, havde det vel endda blevet småt nok.
Men her i det lille stråtækte hus med bindingsværks
tavl og små ruder i de små, lavloftede stuer trissede alt
så Karen rundt — i mors lille køkken og om fars presse
ovn og skrædderbord — mest frigjort var man måske i
farfars stue, hvor søskendeflokken ofte fik lov at lege,
og hvor der ingen fine klædninger var, som ikke godt
tålte for mange måske ikke altid helt rene små fingre —
nej, farfars stue var dejlig, når sneen føg derude, og al
koven var lun med dejlig rughalm i bunden. Stuen hav
de hele to af disse lukkede alkover — farfar sov i den
ene, og den anden var overladt børnebørnene; og her sov
til tider fire — tre på langs og en på tværs ved fod
enden — så det var en lun rede. Skete det, at lille Karen
eller en af de andre fik ondt i tænderne og klynkede,
stod gamle farfar ud af sin lune seng, tændte tællelyset
for at finde en lille klud, som så blev vædet med et par
dråber brændevin fra det lille forråd i vråskabet — som
regel dulmede det smerten lidt, lagt ved tanden.
Var isen sikker, var det store gadekær tumlepladsen
for børneflokken. Kun enkelte havde skøjter, og langt de
fleste måtte nøjes med »at glide på is«, som man kaldte
det, og med den fart, et par blankslidte hverdagstræsko
kunne opnå. Påklædning var for Karens vedkommende
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og andre piger fra små hjem i de dage: et korsklæde om
overkroppen, hovedtørklæde og uldne strikkede vanter.
Sko kendte man ikke meget til. Vejene ved vintertid eg
nede sig heller ikke for sko i de dage, hvor det ofte var
mudder og pløre over det hele, så der var kun brug for
sko, om man skulle i kirke eller med mor på indkøb i
Maribo. Hvert barn havde
heller ikke sine egne sko;
men jævnaldrende søsken
de måtte klare sig med ét
par og kunne derfor kun
komme med til Maribo på
indkøb på skift, når skoe
ne var ledige. Men det tog
man som en selvfølge, og
Karen glædede sig, som kun
et barn kan glæde sig, når
den store dag kom, og det
var hendes tur til skoene
og Maribobesøg.
Mange minder fra lyse,
lune sommerdage fik Karen
også med sig ud i livet. Min
Karen.
der fra dage i leg med sø
skende bag det tangsatte stengærde om det lille dyrkede
vænge derhjemme. Her kunne landbolivet leges — det
liv, man her på den lille ø havde så nær på livet. Her
lavedes små stalde med pinde som heste og køer — ja,
og tør tang pillet ud mellem digets store sten som foder
og strøelse. Og på den flade fremspringende sten — vel
en tærskelsten fra en af de udflyttede gårde — kunne
pigerne dække det festligste bord for ventede gæster,
hvor servicet var spraglede skår, hvorpå ageren var så
rig fra tiden, da den var øsamfundets boplads.
Kundskaber tilstrækkelige for en jævn Askøpige nem
mede Karen også i den toklassede skole hos den gamle
degn — ja, selv aftenklokken i den lille økirke lærte hun
at mestre, når far havde travlt med at få en jakke syet
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færdig — men julefesten ude i Kone - Mage hos bedste
mor var vel et af de kæreste barneminder, der aldrig
blegnede, selv mange år efter og langt fra Danmarks
strande og Askø.
Men også sorgløse barneår får jo ende — ofte alt for
hurtigt. Og en dag efter konfirmationen måtte Karen
drage fra øen ud til tjeneste blandt af landsfolkene og selv
prøve at stå på egne ben. Pigepladserne på Askø var kun
få, så man måtte ud. Og en vårdag drog hun med dam
peren ud fra den lille havn med sine få klæder i bedste
fars gamle søskrin (skibskiste). På damperen smilede man
lidt ad denne for en ung pige lidt usædvanlige brugs
genstand; men den måtte gøre sin nytte, til Karen langt
senere fik sparet så mange penge sammen, at hun kunne
købe sig en kommode, hvad der i de dage var enhver
stræbsom ung piges ønskedrøm — ja, og til en cykel
skulle der da også spares sammen, hvad tog tid med de
små lønninger, tiden kunne byde en ung pige. Men så
var erhververglæden så meget des større, når det ende
lig lykkedes.
Karens første pladser var på Langeland, hvor det end
nu krævedes, at pigerne foruden det indendørs kvinde
arbejde også skulle deltage i meget udendørs arbejde.
Der skulle malkes, graves have, bindes korn, hjælpes med
ved tærskning og meget andet.
Karen var ikke ked af livet på landet, men ville dog
gerne dygtiggøres og lære noget mere; og ved en forstå
ende landmands hjælp lykkedes det hende at få et høj
skoleophold, der senere gav hende mulighed for at søge
kokkepigeplads i et større byhjem, hvor hun faldt så
godt til, at det blev en tjeneste på 6 år. Siden fik hun
lyst til at prøve København; men her følte hun sig slet
ikke hjemme som i den lille lollandske provinsby eller
på landet, hvor hun havde trådt sine barnesko. Juleaf
ten derinde glemte hun i hvert fald aldrig. Herskabet
var budt ud, og hun sad ene i det store hus, og i spise
kammeret var kun brød, smør og en skive leverpostej.
Den aften græd Karen, og tankerne gik til Askø til mor36

mors lune stue og hyggelige julefest, hvor der intet hav
de manglet — ej heller hjertevarme.
Fra København gik Karens livsvej nu helt til Canada,
hvor hendes ene søster boede, og denne havde bedt Ka
ren komme did, da hun følte sig så ene i det fremmede;
og Karens store, gode hjerte, der helst ville sprede sol
skin, kunne ikke sige nej. Hun sagde Danmark og sine
kære farvel og rejste — mor så hun ikke mere. — Livet
derovre blev dog ingenlunde lettere end i Danmark, da
man også dér måtte kæmpe sin kamp for det daglige
brød. Og var høsten på de ny opdyrkede prærier ringe,
var farmeren fattig og pigelønnen dalende. Sproget kom
hun snart efter, men måtte begynde som bondepige igen,
kun under helt ukendte former, og tanken gik ofte til
Danmark og Askø. Når hun sad og malkede farmerens
ko, og imens gennem sprækker i husvæggen kunne se ud
over den sneklædte gnistrende præriemark, gyste hun og
mindedes de lune danske stalde med fugtig em og hyg
geligt gumlende køer — mindedes måske også, at hun
dagen før havde set det dejlige svinehoved af den nyslagtede gris smidt ud til præriens vilde dyr som ubru
geligt ragelse — ja, så længtes hun efter mors lækre jule
sylte derhjemme i det lave Askøhus.
Skulle farmeren en enkelt gang i vinterens løb til by
en på indkøb, og hans slæde forspændt kørehesten i stry
gende fart over mark og prærie søgte den nærmeste vej
mod staden med farmeren selv som kusk, mens hans kone
og Karen sad vel indpakket i skind og tæpper og dybt
gemt i halmen bag i slæden, ja, så gik tankerne ofte til
bage til den lune halm i morfars vogn eller slæde, når
han hentede familien til besøg hos bedstemor på Kone Mage, og hun selv og flere indsvøbt i sjaler og lignende
lå godt gemt bagi i halmen.
Var de så vel hjemme igen i det lune farmerhus, hvor
fyret brændte dag og nat, og hun så fra sit kammers vin
due, før hun lagde sig, skuede ud i den frostklare cana
diske vinternat, og dér blev de løsgående plovheste var
med pelsen hvid af rim søgende lidt læ for vinden mod
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husmuren — eller væggen, der oftest var af træ, som
var lunere end stenmur — ja, så ville tankerne absolut
hjem til farfars lune alkove under det lave stråtag. Al
koven, hvor de engang sov fire søskende — tre på langs
og en på tværs — og i drømme levedes det hele om igen.
Men årene gik — også for Askøpigen i det fremmede.
Hendes Canadaophold blev til hele ni år, før kufferten
pakkedes, og kursen atter gik mod Danmark og de kære,
og nu for at blive der; bygge og bo og få et hjem —
dog ikke på Askø, men på Lolland — ikke som Askøpige,
men ved sin mands side. Brevet var kommet, der var
ventet så længe, at nu kunne det ske, og så vendte Ka
ren hjem og fik sit eget hjem — vel kun beskedent, men
dog et hjem, hvor kærlighed gjorde det lyst og venligt,
selv om sygdom og tunge dage kastede slagskygger over
livsvejen — kærligheden og en fast tro på Gud blev
kraften, der bar, til livslyset slukkedes.
Ja, da denne lille livsskildring er kaldt »En Askøpige«,
skulle vi vel standse her og ikke fortsætte med skildring
af en jævn mands kone fra Lolland. Nej, men lad os dog
blot til slut sige, at denne jævne, beskedne Askøpige, ud
af et rigt ungdomslivs erfaring og af et ædelt hjerte,
fik lov til i mange år at kaste solstrejf over sin elskede
mands ofte lidt knudrede livsbane — lette ham byrderne
og kalde smilet frem i det lille hjem — og hvor mange
kvinder når vel mere?
Nu nytter det ikke at søge efter navnet Karen i Askøs
kirkebog — ej heller i én fra Lolland. Karen var nav
net, hun kun kaldtes af sin mand.
Han sagde: »Min mormor hed Karen. Min farmor hed
Karen. Og da jeg drømte min ungdoms lyse drømme,
hed min prinsesse altid Karen — derfor vil jeg også have
lov at kalde dig for Karen, når vi er ene — min Askø
pige«.
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JERNBANERNE PÅ LOLLAND-FALSTER
Af P. THOMASSEN

et er i år 100 år siden, den første jernbane åbnedes
på Lolland, idet Bandholmbanen den 2. november
1969 kan fejre sit jubilæum. Samtidig kan MBJ, som ba
nen hedder i jernbanekredse, rose sig af at være den ene
ste danske privatbane, der aldrig har givet underskud!
I vore dage, hvor alt for mange mennesker betragter
jernbaner som forældede transportmidler, kan det være
på sin plads at erindre om den uvurderlige nytte, som ba
nerne har gjort gennem tiderne; navnlig i de år, hvor lan
devejstrafikken ikke begunstigedes af kortsynede lokal
politiske interesser m. h. t. koncessioner til private vognmænd.
Danmarks jernbanenet, der i 1930 havde en samlet
længde af over 5000 km (2785 km privatbaner og 2516 km
statsbaner), er nu næsten halveret. Medens statsbanerne
stadig har en del over 2000 km strækninger, mindskes pri
vatbanernes samlede længde til ca. 500 km, hvis de på
tænkte banenedlæggelser alle realiseres i 1969.
Den yngre generation vil nok tvivle på fortællerens
sanddruhed, når den hører, at der har været ca. 750 km
jernbaner på »sydhavsøerne« i banernes glansperiode. Det
må dog retfærdigvis indrømmes, at de to tredjedele var
roebaner, der jo som bekendt nu er borte. Disse lå næsten
alle på Lolland, idet Falster og Møn tilsammen kun havde
30 km.
Af de 291 km personbaner er kun 133 km tilbage for
uden 26 km, der normalt kun anvendes til godstransport.
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Kronologisk oversigt over Lolland-Falsters j ernbaner :
M aribo-B andholm Je rn b a n e
1869 overtaget af L ollandsbanen
1954

N ykøbing F.-N ysted
1910 fra 1961 k u n godstrafik,
nedl. 1966

O rehoved-N ykøbing F. (F alsterbanen)
1872
overtaget af DSB 1893

S tubbekøbing-N ykøbing F.
1911 nedlag t 1966

N ykøbing-N akskov
1874
M aribo-R ødby
1874
fra 1963 kun godstrafik
N ykøbing F .-G edser
(Gj edser Jern b an e)
1886
overtaget af DSB 1893

R ødby-R ødby H avn
1912 fra 1963 k u n g odstrafik
N akskov-K ragenæ s
1915 nedlagt 1967
M aribo-T orrig
1924 nedlagt 1941
N akskov-R ødby
1926 nedlagt 1963
N ykøbing F.-R ødby F æ rge
1963

Som det vil ses, er kun hovedstrækninger tilbage som
normale jernbaner. Dem kan vist ingen tænke sig at und
være, selv om regnskaberne kan opvise et slemt minus.
Men landevejene og disses trafik giver som bekendt heller
ikke overskud . . .

BANDHOLMBANEN
Selv om alle de ældste danske jernbaner anlagdes som
privatbaner (de jysk-fynske baner overtoges af staten i
1865 og de sjællandske i 1881), må Bandholmbanen betrag
tes som den første privatbane, der kan holde 100 års jubi
læum som regulær personjernbane. Ganske vist er Faxe
Jernbane nogle år ældre, men denne fik først i 1880 kon
cession på personbefordring samtidig med, at Østsjælland
ske Jernbane blev åbnet.
De første planer om en jernbane mellem Maribo og
Bandholm fremkom i 1856; man ville dengang være til
freds med en primitiv hestesporvej. Knuthenborg gods
kom efterhånden ind i billedet, og en mere solid bane blev
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I denne gamle bygning i Qvades gård ved Torvet havde Bandholmbanen
station, da den startedes i 1869.

projekteret, dog stadig med heste som trækkraft. Planerne
udarbejdedes i 1861, og anlæggets omkostninger ansloges
til under 200.000 kr. Imidlertid steg trafikken på Band
holm havn så stærkt, at man indså, at der måtte lokomo
tiver til som trækkraft, og så måtte nye planer udarbejdes
Koncession opnåedes i 1865, men de nye planer væltede de
oprindelige beregninger. Anlægget ville komme til at ko
ste 400.000 kr.; disse blev skaffet til veje af et interessent
selskab bestående af lensgreve E. C. Knuth, C. F. Tietgen,
C. F. Garde og F. J. Rowan, der tilsammen tegnede sig for
halvdelen af summen, medens den anden halvdel frem
skaf fedes ved et 1. prioritetslån i Privatbanken. Denne
blev i 1871 den faktiske ejer af Bandholmbanen, idet de
fire interessenter blev købt ud. Tietgen var ikke for ingen
ting bankens direktør . . .
Interessentselskabet kaldte sig »Det lollandske Jern
baneselskab« og fik i. h. t. lov 20/11-1868 tilladelse til at
anlægge banen (uden statstilskud), koncessionen udstedtes
8/1-1869, og anlægget af banen begyndte straks. Det frem
bød ingen særlige vanskeligheder; det eneste, der ikke gik
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planmæssigt, var fuldførelsen af stationsbygningerne i
Maribo og Bandholm. Indvielsestoget måtte benytte mid
lertidige træbygninger som afgangs- og ankomststationer.
Bandholmbanens første station, der stadig findes i Nør
regade, var kun i brug i knapt 5 år. Da Lollandsbanen åb
nedes, kunne Bandholmbanen ikke økonomisk forsvarligt
indføres på Maribo station endsige underføres; den kryd
sede nemlig Lollandsbanens spor mellem den nuværende
stationsbygning og godsekspeditionen. Der blev derfor la
vet en indføring nord for Maribo station, idet Bandholm
banen førtes i en skarp kurve forbi dampmøllen og den
forlængst forsvundne kalkovn hen til Nørresø på et spor
parallelt med Lollandsbanens hovedspor. Tog mod Band
holm bakkede ud mod vest fra Maribo for derefter gennem
kurven forbi dampmøllen at køre mod Bandholm. Her fik
banen dog ikke lov at køre i fred længere end til 1920. I
årene 1920-24 skete der store forandringer ved Maribo
station; viaduktanlæg for Nørregade, udvidelse af stati
onens spor og perroner i anledning af Torrigbanens anlæg,
der byggedes nye remiser og værksteder m. v. Bandholm
banen måtte nu foretage den samme manøvre mod øst, idet
togene bakkede ud omtrent som i dag for derefter at køre
frem forbi det tidligere »Vulcan«. Endnu engang måtte
banen holde flyttedag, idet stykket mellem »Vulcan« og
omtrent til Grimstrupvej omlagdes under besættelsen på
grund af den sørgeligt berømte første del af Fugleflugts
pro j ektet.
I Bandholm skete der også noget i tidens løb. Havnen
måtte af og til udvides, da handelen blomstrede, ikke
mindst på grund af den driftige Maribo by og dens store
handelshuse og industrivirksomheder. I halvfemserne kom
der flere havnespor til, og man var ved at tro, at den op
rindelige plan skulle blive til virkelighed. Den var dog så
omfattende, at den næsten var en kopi af Københavns
frihavn. Flere parallele kajspor, drejeskiver, kørekraner,
spor til Knuthenborg o. m. m. Der skete dog endnu en ud
videlse, da havnens østkaj anlagdes i 1912, og der kom to
kajspor på den.
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Det gamle veterantog kører mellem. Maribo og Bandholm.

I en meget lang årrække kørte Bandholmbanen 3 dagli
ge togpar; det var nok til persontrafikken. Når der var be
hov derfor, kørtes ekstratog, der bortset fra markedsdage
i Maribo altid var godstog. Det var navnlig i roekampag
nen, der var behov derfor, og det kunne nemt blive til 60
særtog om måneden. Banens rullende materiel bestod op
rindeligt af to engelske lokomotiver, 6 personvogne af
amerikansk udseende, men bygget i Randers, hvor de 12
godsvogne også kom fra. Senere anskaffede banen — i åre
ne 1876-1927 — yderligere 18 godsvogne, 2 personvogne,
en rejsegodsvogn og en benzinmotorvogn, sidstnævnte
brændte i 1941.
Da Lollandsbanen åbnede i 1874, overtog den delvis drif
ten af Bandholmbanen. I mange år syntes man at ville
undgå for stort pengemellemværende. MBJ udlejede sit
materiel til LJ for 10 % af dets værdi og betalte 3,50 for
hvert tog, som fremførtes på banen, samt 700 kr. årligt i
tilslutningsafgift til Maribo. Endvidere betalte MBJ 1/12
af LJs »generalomkostninger« (senere 1/9). Disse overens
komster bevirkede, at der ikke var særligt store tal i ba
nernes mellemregnskab før i halvfemserne, da LJ faktisk
overtog hele driften af MBJ, som nu havde afhændet sine
to lokomotiver og derfor ingen trækkraft havde.
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Til driftsbestyrer udnævntes C. F. J. Drewes; han var
tillige stationsforvalter i Bandholm. Som stationsforstan
der i Maribo ansattes svensk-norsk vicekonsul V. Cruse.
En tredje overordnet var vognmester Jahn i Bandholm.
Drewes fratrådte allerede i 1872, da han blev driftsbesty
rer for Falsterbanen. Cruse overgik efter 1875 til anden
beskæftigelse, og Jahn blev kørt ihjel i Bandholm i 1880.
MBJs fast ansatte personale talte i perioder op til 15 mand,
hvortil kom løst personale eller af LJ udstationeret, når
trafikken krævede det.
Som allerede nævnt, gav banen altid overskud i hele
sin selvstændige levetid. Konjunkturer, dyrtid og krigs
forhold havde ikke nær den samme indflydelse på MBJs
drift, som disse forhold indvirkede på andre baner. I åre
ne 1919-22, hvor de uhyre kulpriser i slutningen af første
verdenskrig havde tvunget de fleste andre privatbaner i
knæ, havde MBJ et overskud på 79-145.000 kr. — ganske
godt præsteret af en bane på 7,5 km. Selv i kriseårene om
kring 1930 var overskuddet gennemsnitligt 50.000 kr.
Banens største indtægtskilde var godsbefordringen.
Først og fremmest af kul, tømmer og skibsgods fra Band
holm. Senere kom kunstgødning til at spille en rolle. Til
Bandholm var det sukker- og korntransporterne, der talte.
Størst var banens godstransporter i årene 1911-15 og i 1946,
i hvilke driftsår der transporteredes over 100.000 tons år
ligt. Selv om persontrafikken var betydelig (størst i 1946
med 103.000 rejser), kunne indtægten heraf ikke blive stor
på grund af banens ringe længde. Billetprisen var oprin
deligt 12 skilling for en tur på 3. klasse; ville man køre
»pænt« på 2. klasse, måtte man af med det dobbelte, og
ville man være eksklusiv og køre på 1. klasse, kostede tu
ren 32 Sk. 1. klasse blev officielt afskaffet på MBJ i halv
femserne, og 2. klasse slap man af med i 1927, da de fleste
tog blev kørt af motorvognen, der kun havde 3. klasse.
Efter besættelsen, da folks motoriseringstrang påførte
banerne en konkurrence på såvel person- som godsbefor
dringens område, som i forbindelse med de stærkt stigende
omkostninger, herunder navnlig lønningsudgifter, totalt
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ændrede privatbanernes vilkår, kunne MBJ også efterhån
den mærke, hvor det bar hen. En rationalisering var her
påkrævet ligesom på andre baner, og LJ fik da også reddet
banen fra at få underskud. I 1951 havde MBJ de største ud
gifter i sin historie og det mindste overskud — henholds
vis 291.000 og 4.000 kr. — hvorfor LJ indstillede person
trafikken og overflyttede denne til rutebilerne. Der sparedes derved personale og andre omkostninger.
Da Lollandsbanen som baneselskab undergik en større
omkalfatring, benyttede man lejligheden til at likvidere
MBJ som »selvstændigt« selskab; det skete 13. september
1954. Lollandsbanen havde siden 1934 været den faktiske
ejer af MBJ, idet LJ i årene 1930-34 opkøbte MBJs aktier.
Aktiekapitalen var da 800.000 kr.; fordoblingen skyldtes
omlægningerne og nyanskaffelser i tidens løb.
Det blev imidlertid ikke bilkonkurrencen, der direkte
gjorde MBJ mindre trafikeret, men vel nok indirekte. Ned
læggelsen af sukkerfabrikkerne i Maribo og Højbygård og
i det hele taget bortfaldet af roetransporten pr. bane var
det værste slag. De store kul- og kalktransporter og suk
kertransporter til Bandholm forsvandt, og bortfaldet af
nævnte varer trak andet med sig. Fra 1954 betragtes
Bandholmbanen som Maribos havnebane, og denne kun
ne snart været gået i glemsel eller måske være helt for
svundet, hvis banen ikke havde fået en slags renaissance,
omend af helt usædvanlig art:
I 1961 stiftedes Dansk Jernbane-Klub, der i løbet af 5
år skulle få over 1000 medlemmer. Blandt dens formål er
bevarelsen af jernbanemateriel, og det var da naturligt
at forsøge at få det anvendt på »en rigtig« bane. Intet
steds var betingelserne bedre end på Bandholmbanen, hvor
der til daglig kun kørte godstog, d. v. s. slet ingen tog på
søndage. Ved en udstrakt imødekommenhed fra Lollandsbanens ledelses side lykkedes det foreningen at realisere
sine planer. Der var allerede indkøbt rullende materiel,
som blev opstillet i Maribo; fra en beskeden begyndelse
med et lokomotiv fra 1879, en personvogn og en post- og
rejsegodsvogn er foreningens materiel ved udgangen af
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1968 vokset til ca. 80 stk., heraf 10 damplokomotiver. Alt
dette materiel befinder sig naturligvis ikke i Maribo, selv
om det til tider godt kunne se således ud. En stor del af
det er anbragt rundt omkring i landet, hvor det dels er un
der restaurering og dels tænkes anvendt på andre »vete
ranbaner«.
Ved nogle medlemmers årvågenhed lykkedes det at fin
de en af MBJs første personvogne — tilmed den fornemste
— på havdiget ved Rødby Havn. Ved ejerens imødekom
menhed lykkedes det at købe vognen — der dog var uden
hjul — og atter ved den største velvilje og energisk ind
sats fra LJs side — navnlig fra værkstedernes — lykkes
det at få gennemrestaureret vognen til MBJs 100 års jubi
læum.
Siden 1962 er der på sommersøndage kørt »museums
tog« på MBJ. I de 7 første sæsoner er der befordret 57.000
rejsende i plan- og særtog, og der er kørt godt 16.000 tog
kilometre.
Det gavner ikke noget fornuftigt formål at sammenligne
museumsbanens regnskaber med MBJs. Driften kan no
genlunde bære sig, endda tilsyneladende med overskud,
men regnskaberne må da ikke belastes med udgifter til
materielanskaffelser, vedligeholdelser og reparationer (of
te — rekonstruktioner)! At en jernbane i dag kan give
overskud, kan se mystisk ud, men opskriften er lige til: Alt
arbejde for museumsbanen er frivilligt og ulønnet!
Hvis sådan driftsform kunne overføres til andre baner,
var Danmarks jernbanenet ikke blevet halveret!
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EN KØBMANDSGÅRD I PROVINSEN
Af H. C. HUUS
F ra »D anske h jem ved århundredskiftet« I. 1947.
U nder red ak tio n af Poul Bagge.

et var ikke en af de smukke gamle købmandsgårde
fra det 18. eller undertiden 17. århundrede, i bin
dingsværk eller i grundmur, der rundt omkring i danske
købstæder står tilbage som minder om svundne århundre
ders næringsliv og kultur. Som den Huus’ske købmands
gård ligger dér, på sydsiden af Nakskovs karakteristiske,
trekantede torv, falder den med sin lidt stive, rytmeløse
facade fra 1853, med små tilløb til stilblanderi, svært af
mod sine fornemme 18. århundredes naboer, Det gamle
Apotek og Teisens fine rokokohus. Og dog var den lokale
bygmester, P. W. Schiøtt, så stolt af sit værk, at han siges
at have tilbragt størsteparten af sin sidste halve snes år i
butikken, fordi han »som forhusets bygmester næsten
følte sig som havende lod og 'del i forretningen«. Selv for
os, der ikke kan beundre huset som arkitektur, har dets
gennem snart et århundrede så godt som uændrede facade
fået lidt af historiens patina over sig. Men går man ind
gennem porten, rykkes man straks et halvt århundrede
frem i tiden. Allerede forhusets gårdside er i slutningen
af det 19. århundrede blevet forhøjet med en etage. Og
over hele grundens udstrækning fra Torvet til Havnegade,
hvor der fordum, som endnu på nabogrundene, fandtes
forgård, baggård og have, og hvor endnu i dette århundre
des begyndelse en stump stod tilbage af de bygninger,

D
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som Jens Nielsen Huus formedelst 1080 rigsdaler erhver
vede ved auktion i 1802, har tilbygninger af sidehus, pak
huse m. m., hovedsageligt i tiden 1888—1911, kun levnet
plads til et smalt stræde langs den ene side af den henved
hundrede meter lange grund.
Og som huset er typisk 19. århundrede, rækker hverken
virksomhedens eller slægtens traditioner længere tilbage
end til århundredets begyndelse. Men indenfor dette rela
tivt korte spand af.tid er kontinuiteten så stærk, at et kort
rids af slægtens og forretningens historie må synes natur
ligt som indledning til en skildring af livet i købmands
gården, som det formede sig omkring 1900.
Først da Jens Nielsen Huus den 13. november 1802 fik
tilladelse til at nedsætte sig i Nakskov »for at søge sin næ
ring ved små handel og hans hidtil brugte slagteri, om
han derved finder sin fordel«, træder slægten ud af den
gamle landalmues navnløse hær. Jens Huus (1778—1833)
var født i Horslunde i Lollands Nørre Herred, hvor vi et
par slægtled tilbage i Vindeby kan spore en husmandsfa
milie med tilnavn Huus. Navnet var iøvrigt i det 18. år
hundrede ret almindeligt i Jylland — det forekommer også
på Fyn — og synes dér, som i Norge, at have været ført af
flere familier, undertiden kun gennem et par generatio
ner, knyttet til bostedet. Jens Huus’ fader, Niels Jensen
Huus, efterlod sig ved sin død i 1802 en formue, der efter
fradrag af gæld og begravelsesomkostninger udgjorde 40
rdlr. 8 sk., hvoraf halvdelen efter loven tilfaldt enken,
medens de syv voksne sønner og døtre overlod den umyn
dige datter af andet ægteskab den anden halvpart, at an
vende af værgen på bedste måde »til barnets opdragelse
og sande nytte«. Det har således ikke været for sin fæd
rene arv, at Jens Huus i samme år kunne købe ejendom.
Snarere er han kommet til penge ved sit første, barnløse
ægteskab med den 42 år ældre Anne Cathrine Jensdatter,
som døde i 1812, 76 år gammel. Medens dette første gif
termål åbenbart har været et fornuftparti, har Jens Huus’s
andet ægteskab, indgået den 20. december 1813, med »pi48

Mathea Huus (1916)

Johan Huus (1916)

gen Grethe Råhauges datter i Uhrne« (1787—1853) øjen
synligt været et inklinationsparti. For allerede den 16.
januar 1814 fødte hun ham en søn, det første af syv børn.
Skønt forretningen synes overvejende at have haft sine
kunder blandt den mindre købedygtige del af landbefolk
ningen og dreves uden anden medhjælp end gårdskarlen
og i nogle år en lærer til hjælp ved regnskabsføringen,
må der have været velstand til huse; de fleste af sønnerne
frekventerede den latinskole, som da fandtes i Nakskov,
og to af dem fortsatte studierne; den ældste blev præst og
den yngste læge. Og desuden fik den fordums bondekarl
efterhånden en hel lille landejendom af spredte jordlod
der købt sammen. Det meste af herligheden gik dog tabt
i løbet af de tolv år 1833—45, hvor enken videreførte for
retningen med bistand af en ikke-handelsuddannet søn,
Georg. Da kom en yngre søn, Hans Christian (1823—77),
hjem fra København, hvor han havde lært handelen i
større urtekramfirmaer, og overtog fra 1845 bestyrelsen
af forretningen, som endnu bærer hans navn.
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Medens broderen blev hjulpet i vej med egen købmands
handel, gik H. Chr. Huus nu, med støtte i en ret udstrakt
kredit fra sin tidligere principal, i gang med at lægge den
fædrene forretning om. Hidtil havde den været en blan
det købmandshandel, hvor der foruden urtekram forhand
ledes alt lige fra korn, brændsel og byggematerialer til
manufakturvarer, knappenåle og snørelidser. Den blev nu
ren kolonialhandel, og kundekredsen udvidedes hurtigt til
at omfatte by- og landboer af alle samfundslag. Omsæt
ningen voksede og krævede snart mere medhjælp. Også
lokalerne føltes for trange; butikken lå i en høj stue, og
det berettes fra Jens Huus’s tid, at der for døren var an
bragt en slags sengehest for at hindre børnene, som på
grund af opholdsstuernes snæverhed stolprede omkring
i butikken, i at falde ud over den høje stentrappe. Over
den måtte kunderne skræve, når de ville ind. Da H. Chr.
Huus efter moderens død i 1853 overtog forretningen for
egen regning, lod han straks huset nedrive og det nuvæ
rende forhus med dets efter datidens forhold imponerende
butik opføre. Året efter giftede han sig med Amalie Lovise
Trojel (1824—1905), datter af provsten i Købelev, konsistorialråd Thomas Trojel.
Det var et broget liv, der rørte sig i købmandsgården,
både i butikken og i hjemmet. Folk kom der for så meget
andet end for at købe kolonialvarer. Der var dengang
ikke postombæring på landet, og mange landboer fik de
res post lagt af hos købmanden, hvor der fandtes en ind
retning til sortering af de forskellige sognes postsager.
Adskillige kom for at spørge nyt, ikke mindst under kri
gen i 64, hvor alle løbesedler fandtes opklæbede på en
blok i butikken. Mange spiste deres medbragte mad og fik
en dram til, for der var dengang også udskænkningsret.
Ikke få kom blot for at få sig en passiar med købmanden,
for han havde en evne til at tale med alle. Det er vistnok
mere end gejstlig veltalenhed, et stykke virkelig karakte
ristik, når det i ligtalen over ham hedder: »De fleste Men
nesker ere kjendte paa nærmere eller fjernere Hold, paa
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første, anden eller tredje Haand. Det var ikke Tilfældet
med denne Mand. Ham kj endte vi alle på nær Hold, Gam
le og Unge, Mænd og Kvinder, Rige og Fattige. Det var
en Ejendommelighed ved hans Personlighed . . . han gav,
hvad han havde, og han havde, hvad han gav«. For søn
nerne kom faderens faste og frodige personlighed til livet
igennem at stå som et forbillede. Mange kom til ham om
bistand og råd i private og i offentlige anliggender, og ad
skillige hverv betroedes ham. Han var kirkeværge (en
post, som allerede faderen før ham havde beklædt med en
sådan nidkærhed, at han ses undertiden at have over
skredet sin kompetence), byrådsmedlem og sparekasse
direktør.
Virksomheden og hvervene satte deres præg på hjem
met. Kunder fra landet blev budt indenfor; hyppigt var
der gæster til middag, og næsten daglig blev der dækket
op til »mellemmåltider«. Efter byrådsmøderne samledes
en del af rådets medlemmer i købmandsgården til »det
lille byråd« omkring punchebollen og cigarkassen. Men
det var dog Amalie Huus, som var sjælen i hjemmet. Fra
den idylliske præstegård, hvor godt en menneskealder tid
ligere Poul Møller og Christian Winther havde haft deres
opvækst, kom hun ind i al denne travle borgerlighed og
førte med sig en interesse for sider af kulturlivet, som
næppe tidligere har hørt til den daglige kost i købmands
gården. Stilfærdigt satte hun sit præg på hjemmets atmos
fære og omgangsformer og på næste generation. Hos nogle
af dem var det måske de Troj elske træk, som slog stær
kest igennem. Alle, som har kendt denne milde og stærke
kvinde, husker hendes karakterfulde træk og usædvanligt
levende øjne. Til hendes 70 års fødselsdag skrev sønnen
Christian:
»Moder, gled din D røm
ud i L ivets Strøm ,
dengang du blev p ra k tisk K øbm andskone,
fan d t din S jæ l dog G rund.
F ra dens dybe B und
hørtes stedse H arm oniers Tone.
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Ved d it k æ re Blik.
tankefulde Nik,
end for os et Skønhedsland du m aler.
L u n t de Øjine le,
9om fik Lov a t se
tv æ rs igennem L ivets m ange Kvaler.«

Der var i ægteskabet fem børn, foruden tre, der døde
som små. Den ældste, Jens Thomas (1855—1938), blev sat
i Nykøbing Latinskole — for der fandtes ikke mere nogen
latinskole i Nakskov — og studerede, traditionen tro, teo
logi, men valgte skolevejen, blev efter nogle år som ad
junkt og derefter som realskolebestyrer i 1891 forstander
for Femmers Kvindeseminarium og grundlagde i 1901 Kø
benhavns Forskoleseminarium i næ rt samarbejde med den
fremragende pædagog Kirstine Frederiksen. Datteren
Margrethe (1859—1914) førte huset for moderen indtil
hendes død og derefter for den ugifte broder, Valdemar
(1863—1933), som efter uddannelse i engros-handelen hav
de nedsat sig som kornkøbmand i Næstved. Den yngste af
sønnerne, Christian (1864—1938), ville gerne have stude
ret naturvidenskab, men i de trange år, som fulgte efter
faderens død, kunne der ikke blive råd dertil; han blev
derfor sat i lære på apoteket ved siden af købmandsgår
den, uddannede sig efter et par år som farmaceut til tand
læge (da en farmaceut dengang ikke kunne gifte sig) og
nedsatte sig 1890 i Roskilde.
Om den næstældste af sønnerne, Johannes (1857—1933)
var det tidligt blevet bestemt, at han skulle videreføre
den fædrene forretning. Faderen havde helst set, at han
gennemgik læretiden hjemme, men da han selv ønskede at
komme ud, fik han de sidste tre år af sin uddannelse i Aar
hus »hos den fremragende læremester L. W. Swendsen«
og var derefter et år på Grimers Handelsakademi i Køben
havn. Da han nu gerne ville fortsætte studierne, tog fade
ren, som ønskede at få ham hjem, til København for at
tale med sønnen om sagerne, men blev under opholdet
dér ramt af et apoplektisk tilfælde og døde få dage efter,
kun 53 år gammel. Dermed var det afgjort, at Johannes
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Huus, 20 år gammel, måtte tage hjem til Nakskov for at
overtage bestyrelsen af forretningen for moderen.
Det blev vanskelige år. Omsætningen, som i 1875 havde
været på ca. 122,000 kr., faldt til 82,000 i 1887, og tabet
på udestående fordringer var betydeligt. Hovedårsagen
hertil var utvivlsomt firsernes prisfald og landbrugskrise.
Men Johannes Huus tillægger i sit jubilæumsskrift sin
egen uerfarenhed og sit i ungdomsårene svagelige helbred
en væsentlig betydning. Desuden måtte det, så næ rt virk
somhed og hjem var sammenknyttede, føles som et uhel
digt forhold, at han havde sin bopæl borte fra forretnin
gen, efter at han i 1884 havde indgået ægteskab med Mathea Hansen (1856—1942), datter af færgegårdsejer Chri
stian Leifhold Hansen, den sidste indehaver af smakke
farten fra Taars til Spodsbjerg. Da det nu tilmed stod
klart, at butiksforholdene ikke længere var tidssvarende,
og at dispositioner på længere sigt var påkrævede, beslut
tedes det, at Johannes Huus skulle flytte ind i købmands
gården og overtage forretningen for egen regning fra nyt53

år 1889 efter gennemførelsen af den første af den lange
række af ombygninger og udvidelser, som efterhånden
gav den knap 8 m brede butik en dybde af over 20 m, med
bagved liggende kontorer, engros-ekspedition, lagre m. m.
Der fulgte nu, trods vedvarende lave priser, en opgangs
periode. Allerede i 1891 var omsætningen så stor, som den
nogensinde havde været, ved århundredskiftet nåede den
ca. 150,000 kr., og i årene forud for den første verdenskrig
var detailomsætningen nået op på ca. en kvart million.
Samtidig var der fra en ringe begyndelse i halvfemsernes
slutning oparbejdet en engros-forretning, som omkring
1914 havde nået et lignende omfang som detailomsætnin
gen.
Men lad os nu tage lykkens galocher og springe et halvt
århundrede tilbage i tiden. Vi går ind ad porten en som
mermorgen ved 6-tiden i et af det gamle århundredes sid
ste år. Til venstre i porten er trappegangen, hvorfra trap
pen fører op til lejligheden på første sal, og en bagdør fø
rer ind til butikken. Men først er der gæstestuen, et
levn fra tidligere tiders former for købmandshandel. Den
synger nu på sidste vers. Inden længe må den ved en bu
tiksudvidelse forlægges til kælderen for et stykke ind i det
nye århundrede helt at forsvinde, da afsætningsformerne
på fiskemarkedet ændres. For selv om gæstestuen også har
søgning af en del karle fra landet, som kommer med køre
tøjer i gården, er dens stampublikum dog Langø-fiskerne,
som netop nu er kommet ind i havnen med fisk. De slår
sig ned på de fem-seks siddepladser omkring bordet og spi
ser deres frokost. Der står en otting øl i hjørnet og på bor
det en flaske kirsebærvin, en flaske »gammelvin« og en
flaske brændevin, som købmanden giver til.
En anden dør fra trappegangen fører ind til »vente
værelset«, som tillige har indgang fra butikken, en op
holdsstue med tilhørende bekvemmeligheder for kunder,
som kommer fra landet og »stalder op hos Huus«. Der er
tomt endnu, men senere på dagen bliver der levende. Det
er det faste punkt, hvor mand og kone mødes, efter at
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hver af dem har været sine ærinder ude i byen, eller
manden har siddet inde på kontoret og talt med købman
den, medens konen har været ovenpå til eftermiddags
kaffe eller fem-te.
Ude i gården og i pakhuset er livet begyndt at røre sig.
Karlene er allerede i funktion. Der er tre af dem: Gårds
karlen, som tager sig af køretøjerne og hestene; han bor
ude i byen, medens de to andre bebor et fælles karlekam
mer i sidebygningen; den ene arbejder i pakhuset, bræn
der kaffe, piller rosiner o.s.v., den anden kører øl. Det er
ølforhandlingen (som man har overtaget i slutningen af
firserne), der har givet anledning til hestehold. I ældre da
ge havde man nok egen vogn til søndagskørsel, men man
kørte med lånte heste. En af karlene har kl. halvseks væ
ret oppe på anden sal for at vække »de unge mennesker«,
der ikke altid har så let ved at blive vågne og komme ned
i butikken, som åbnes kl. 6 om sommeren (om vinteren
kl. 7). Der er seks à syv mand, deraf to lærlinge. I løbet af
den følgende halve snes år vokser tallet til ti (seks kom
mis’er og fire lærlinge; foruden en prokurist og et par år
senere en mandlig sekretær, som dog ikke hører til hus
standen). De seks-syv »unge mennesker« bebor to sove
kamre, hvoraf endda kun det ene er et regulært værelse,
det andet ikke stort mere end en gennemgang, hvor to af
sengene er anbragt, og der står tre vaskefade til fælles af
benyttelse. Belysningen er et åbent gasblus. Senere, da bu
tikstidernes indskrænkning har skabt behov derfor, skaffes
der plads til en opholdsstue i tilslutning til sovekamrene, og
i det nye århundredes andet tiår bortfalder hele ordnin
gen med de unge mennesker på kost og logi hos købman
den. Foreløbig gør trangen til en særlig opholdsstue sig
ikke stærkt gældende. »De unge mennesker« lever deres
liv i butikken. Dér indtages morgenteen, ligesom også fro
kosten kl. 9 og aftensmaden kl. 6. Man spiser lidt tilbage
i butikken med tallerkenen stående inde under disken.
(Først 1911 indrettes der en frokoststue). Kun middags
maden indtages i spisestuen på første sal, i to hold ved
12—1 tiden. — Købmanden drikker sin te ovenpå og er
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sædvanlig i butikken lidt efter de andre, men hvis et af
de unge mennesker har svært ved at komme op, risikerer
han at blive hilst i døren med købmandens ironiske »god
morgen!« Også »damerne«, som har deres hjem ude i by
en, er kommet. Der er tre (nogle år senere fem) ved kas
sen og bogholderiet. — Så lægges dagens arbejde til rette.
Og er der et eller andet, som ikke er i ulastelig orden,
undgår det ikke købmandens blik. »Sig mig«, siger han,
idet han går gennem lageret, »det spindelvæv, det har da
vist hængt dér længe«.
Lidt senere sidder købmanden på sin cykle undervejs
til haven. For efter det sidst gennemførte byggeri har
man ikke mere nogen have ved huset, men må nøjes med
en lille jordlod lige udenfor byen. Han pusler lidt derude
og kommer hjem med blomster til frokosten kl. 9. Under
vejs har han måske et svinkeærinde i en eller anden sag.
For hvervene er begyndt at hobe sig op på hans skuldre.
Han er formand for handelsforeningen, fattigforstander,
overligningskommissær og bestyrelsesmedlem i en række
filantropiske og kirkelige foreninger og institutioner. Må
ske hans kæreste hverv er kirkeværgens, ikke blot fordi
hans fader og farfar har beklædt det før ham, skønt det
for ham som traditionens mand sikkert betyder en hel del,
men mest fordi alle arbejder vedrørende kirkens restau
rering og udsmykning har hans levende interesse.
Lidt efter 9 er han igen på sit kontor, og bortset fra et
par korte spisepauser bliver han i forretningen til lukke
tid. — En fisker kommer ind på kontoret og betaler en
gæld på 1600 kr. En slægtning, som tilfældigt er til stede,
spørger undrende: »Sig mig, giver du virkelig så stor kre
dit til fiskere?« (Man må erindre pengenes værdi før før
ste verdenskrig, og før fiskere blev matadorer). »Det er
ikke noget usædvanligt«, svarer Johannes Huus. »Det kan
godt undertiden vare et par år, men jeg mindes ikke at
have haft noget tab på kredit til fiskere. De tab, jeg lej
lighedsvis har haft på kreditgivning, skyldes mere velha
vende kunder.« — Lidt efter er der en pause i ekspedi
tionen, og de unge mennesker ude i butikken bliver lidt
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livlige. Købmanden tager sine papirer og flytter sig fra
sit kontor ud til en lille arbejdsplads, han har i butikken,
og der bliver straks stille. Han siger ikke noget; det er
sjældent, han behøver det. Dog husker en af lærlingene,
at der et par dage tidligere var kommet et barn ind i bu
tikken og havde bedt om »for to øre bolsjer«, og da køb
manden tilfældigt opfattede svaret »det har vi ikke«, var
der virkelig vrede i den stemme, hvormed han lod det
unge menneske vide, at »hvis du er for stor til at sælge
for to øre, kommer du aldrig til at sælge for mere«. (Det
drejer sig overhovedet, når gamle medarbejdere erindrer
sig en af de gange, de »har set Huus vred«, som oftest om
et tilfælde, hvor små kunder er blevet behandlet med
nonchalance. Det er utvivlsomt et rigtigt forretningsprin
cip, for den gamle medarbejder har sikkert ret, som har
udtalt, at når forretningen oparbejdedes til en af landets
betydeligste i sin art, skyldtes det jo nok lederens arbejd
somhed, hans fremskuende dispositioner og overblik over
alt indtil de mindste enkeltheder, egenskaber, som de, der
har arbejdet i Nakskov-forretningen, altid omtaler med
beundring, ligesom også den principfasthed, hvormed han
aldrig tog en gevinst eller veg tilbage for et tab, når det
ville betyde en fravigelse af de grundsætninger, hvoref
ter forretningen lededes, men »det, som gjorde ham til den
store købmand, var hans evne til at være fuldkommen ens
overfor alle. Han bukkede ikke en tomme dybere for gre
ven fra Hardenberg end for fiskeren fra Langø«. Selv om
taler han det samme træk hos faderen. Men det er dog
ikke hos ham noget tillært eller et blot princip, end sige da
et blot og bart forretningsprincip. Det er eet med hans
personlighed). — Ikke sjældent kommer købmanden selv
ud i forretningen for at tage del i ekspeditionen. Han ken
der alle kunderne, véd besked om deres forhold og kan
tale med dem alle. — Sådan går dagen indtil lukketid kl. 8,
om lørdagen til 10—11 tiden, så længe der er kunder i
butikken.
Ved lukketid er den fjorten timers arbejdsdag til ende,
men havde det været en vinterdag, er det ikke sikkert, at
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lærlingene ville have haft fri; de tre eller fire dage om
ugen skal de på handelsskole fra 8 til 10. Så må de skyn
de sig hjem, for kl. godt 10 lukkes porten, og hvis en læ r
ling har grund til at være længere ude, må han bede om
at låne en portnøgle. I de fire læreår har lærlingen fri sta
tion, men ingen løn. Købmanden tiltaler ham med »du«,
og når han efter endt læretid forlader pladsen, er der et
punkt i hans anbefaling, som hedder »hans adfærd uden
for forretningen«. Købmanden ser helst, at de unge men
nesker efter læretiden kommer på Brocks Handelsskole,
og skaffer dem gerne fripladser dertil. Desuden får den
unge mand at vide, at han har sparet nogle hundrede kro
ner sammen, som han ikke aner noget om, — det er et
system, købmanden har, med regelmæssigt at lægge en
vis del af forretningens overskud til side for sit perso
nale. — Og når en medarbejder nedsætter sig som selv
stændig købmand, får han gerne lån til starten fra sin
gamle chef.
For kommis’erne og for købmanden — hvis han da ikke
har noget møde om aftenen — er der nu et par rolige ti
mer før sengetid. Også det huslige arbejde er til ende. De
to piger — kokkepigen og stuepigen — kan i regelen træk
ke sig tilbage ved 7-tiden. (Men der er ikke noget, der
hedder faste friaftener eller søndagsfrihed. Pigerne må
spørge, når de ønsker at gå ud om aftenen, og er i rege
len på søndagsbesøg hos deres familie på landet en gang
om måneden). — Måske kommer der et par nære venner
til en aftenpassiar, et spil kort eller lidt musik i hjemmet,
og måske er der liggende gæster — ikke sjældent er beg
ge gæsteværelser belagt. Men med al travlhed og gæst
frihed finder Johannes Huus dog altid stunder til i sin
privatkorrespondance at holde slægt og venner, ikke
mindst sine brødre — for familiefølelsen mellem de fire
brødre er meget stærk — à jour med alt, hvad der opta
ger ham i det private og offentlige liv — disse lange bre
ve, skrevne med hans smukke og sirlige hånd, med små
indstrøede almindelige betragtninger, som undertiden får
den ældre, teologiske broder til smilende at udbryde: »Ja,
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jeg har jo altid sagt, at det var egentlig Johannes, der
skulle have været teolog!«
Søndagen begynder som arbejdsdag, ganske som ugens
øvrige dage. Butikken er åben indtil 9 formiddag. Endnu
i halvfemsernes begyndelse var der også åbent fra 4 til 5
om eftermiddagen, og det føltes som en stor begivenhed,
da denne eftermiddagsåbning bortfaldt. Men kl. 9 samles
hele familien — for i det barnløse hjem træder »de unge
mennesker« til en vis grad i børnenes sted — til søndags
frokosten i spisestuen. Også søndagens program ligger
ret stramt. Både Johannes og Mathea Huus er regelmæs
sige kirkegængere, og det ses gerne, at andre, som bor i
købmandsgården, følger eksemplet. »De unge mennesker«
har i så henseende deres frihed. Men en slægtning, som,
skønt præstesøn, ikke er kirkegænger, har under et læn
gere besøg i hjemmet sin hyre med hver søndag at klare
frisag. Så kan der blive tale om en eftermiddagstur i byen
eller til den nærliggende lystskov »Svingelen«, en prome
nade, som Huus’s to førstekommis’er sammen med et par
andre fra byens større firmaer finder fornøjelse i at fore
tage iført diplomatfrakke og høj hat. Men er vejret godt,
kan det også hænde, at hele »familien« samlet tager ud
på en køretur til Taars, hvor Mathea Huus’s broder, Jo
hannes Hansen, efter faderens død har overtaget styret på
Færgegården.
Søndag aften er viet den snævrere familieselskabelighed.
Der er 4—5 familier, som regelmæssigt går på omgang
hos hinanden. Man samles skiftevis i købmandshjemmet
på torvet, i moderens og søsterens hjem, hos mosteren
Regine Mackeprang, enke efter en Nakskov-købmand, og
hos morbroderen »onkel Leonhard«, pastor emeritus Pe
ter Leonhard Trojel. Den muntre gubbe, som opnåede en
alder af næsten 95 år, havde taget sin afsked i sit 70. år,
men var stadig rask og rørig, fejlede vistnok aldrig noget
alvorligt, før han i sit 92. år fik kræft på læben, på det
sted, hvor den lange pibe i trekvart århundrede havde
haft sit leje. Så rejste han til København og blev opereret.
Ved den lejlighed så jeg ham for sidste gang (skønt han
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nok foretog endnu en københavnsrejse et par år senere),
og jeg husker, hvor fornøjet han sad og talte om bøger,
han havde læst i sin ungdom. Den gamle mand forbandt
med sin barnlige fromhed megen savoir-vivre. Han kunne
være overstadigt lystig i leg med børn. Op i sin høje al
derdom var han en vågen mand ved l’hombrebordet og
forstod også at værdsætte et godt glas vin. »De penge, du
lægger hos vinhandleren,« kunne han sige, »dem sparer
du hos apotekeren«. Til bekræftelse af denne leveregel
kunne han, foruden til Paulus’ 1. brev til Timotheus 5. 23,
have henvist til sit eget eksempel, hvorhos dog må be
mærkes, at de penge, han personlig har lagt hos vinhand
leren, vistnok altid har været et meget beskedent beløb.
Det femte led i kredsen var det Ussingske hjem; Ussing
var en af byens forretningsdrivende, hvis kone som jom
fru Møller i treserne havde været husjomfru i købmands
gården, hvor også hendes bryllup havde stået — ikke det
eneste eksempel på, at andre end familiens medlemmer
har holdt bryllup dér: i dette århundredes begyndelse
fejredes en stuepiges bryllup (idet forældrene var døde)
med stor fest i købmandshjemmet.
Hyppigt sås også »Tante Camilla«, enke efter farbrode
ren Johannes, som tidligt på grund af sygdom havde måt
tet opgive sin lægepraksis (han var invalid fra Treårs
krigen, hvori han havde deltaget som frivillig). Den ånds
livlige dame, født v. Haffner, havde under største delen
af sit ægteskab været en opofrende plejerske for sin be
tydeligt ældre mand. Da hun, endnu kun midt i fyrrerne,
var blevet enke, og begge sønner omtrent samtidig var
fløjet af reden, fandt hun ikke tilstrækkeligt afløb for sin
energi i den lotterikollektion, der var blevet hende over
draget, men virkede i et par forårsmåneder som rejsefø
rer i Italien og begik en meget følelsesfuld roman.
Foruden denne snævert familiære kreds omgikkes man
naturligvis en del af byens og omegnens familier. Der blev
givet et par årlige middage, men nogen egentlig stor sel
skabelighed var der ikke. Snarere var det et gæstfrit hus,
hvor mange mennesker kom og gik.
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Men fester forstod man at holde. Juleaften fejredes på
traditionel vis med deltagelse af alle, som boede i køb
mandsgården, kommis’er og lærlinge — for så vidt de
ikke havde mulighed for at rejse hjem, og det havde kun
de færreste — karle og piger, foruden den samme familie
kreds, som samledes på søndagsaftenerne. Feststemningen
forhøjedes ved tanken om den travle tid, der var gået
forud. Hele december arbejdedes i butikken mindst til
midnat, i den sidste uge før jul til 3—4 om morgenen, så
det kunne nu og da ske, at et af de unge mennesker faldt
i søvn ved juletræet. Nytårsaften fejredes i lidt mindre
stil med koldt bord med varm ret. Og som afslutning på
den travle tid var der et smørrebrødsgilde, hvori også da
merne fra forretningen deltog. Der var endvidere den år
lige skovtur, et vogntog med 30—40 mennesker, foruden
familie og personale en del venner udefra. Man med
bragte middagsmaden — skinke, grønærter og rødgrød —
og spiste i det grønne; og turene kunne gå så langt som
til Maribo og Bandholm. Enkelte store fester — ikke blot
forretnings jubilæet i 1902, men også sølvbryllup i 1909 —
fejredes udenfor hjemmet med deltagelse af halvandet
hundrede gæster, gamle medarbejdere og slægt og venner
fra nær og fjern. Blandt dem, der kom udefra til sådanne
fester og på hyppige feriebesøg, var der, foruden medlem
mer af familien Huus, fætrene af slægten Trojel og Mathea Huus’s slægtninge, enkelte gamle venner, hvis til
knytning til købmandsgården gik helt tilbage til H. Chr.
Huus’ tid. Der var »F. F.«, grosserer F. F. Andersen, som
havde været lærling og kommis i forretningen i halvfjerd
serne, jævnaldrende og kammerat med de ældste af søn
nerne og dus med dem alle; han bevarede tilknytningen
til hjemmet med samme trofasthed som den, hvormed han
endnu efter et halvt århundredes grosserervirksomhed i
hovedstaden havde bevaret sit syngende lollikmål. Og der
var Sophus Holmblad, søn af en af H. Chr. Huus’s nær
meste venner. Som eneste barn og enkemandsbarn var han
som dreng kommet meget i købmandsgården, hvor der i
de to yngste sønners sovekammer altid stod en tredje
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seng opredt til ham. Han betragtedes halvvejs som en fem
te broder, og båndene løsnedes ikke, efter at han som
driftsbestyrer for Horsens Privatbaner havde fået sin bo
pæl i Jylland; til den yngste af brødrene, Christian, var
han livet igennem knyttet i nært venskab. — Af næsten
lige så gammel dato var venskabet med flere medlemmer
af familien Hoick. Provst Søren Hoick, Brønshøj, hvis
navn er bevaret i betegnelsen for pladsen ved Brønshøj
kirke, havde som studenterkammerat af J. Th. Huus i
halvfjerdserne været en velset feriegæst i hjemmet, og
venskabet befæstedes, da han i nogle år var kapellan i
Nakskov. Senere kom en yngre broder, Johan, til byen
som sognepræst, og da en tredie broder, den kendte stati
stiker og kunst- og kulturhistorisk skribent Axel Hoick,
blev amtsforvalter i Maribo, droges også han ind i venne
kredsens periferi. — Af noget yngre dato er bekendtska
bet med missionshistorikeren provst Ferd. Munck, Or
drup, som var kapellan i Nakskov omkring århundred
skiftet og siden da meget næ rt knyttet til Johannes og
Mathea Huus, ja, gennem en lang årrække vistnok den,
der stod dem nærmest.
Søren Hoick var en mand af en sjælden, munter hjerte
lighed, en personlighed, som spredte varme og fest om
kring sig. Han var tillige en vittig lejlighedspoet, af hvis
»Kvad om Huuslig lyksalighed gennem 25 år« følgende
vers skal anføres:
»Da Johan n es H uus h un fik a t skue,
stod M 'atheas h je rte strak s i lue.
Thi h u n følte, h an v ar af de from m e,
som hun k unne tage i sin —
tra-la-'la-'laj-ia-la-la-la-la —
i sin unge sjæ l m ed kæ rlighed«.

I dette, som i andre af sangens vers, hentydes der spø
gefuldt til ægtefællernes højst ulige temperament. For
skellen var i virkeligheden så stor, at den ikke kunne
undgå nogens opmærksomhed. — Mathea Huus var en
overordentlig dygtig husmoder, vel begavet, impulsiv,
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med stærke idiosynkrasier, som måtte have luft. Det kun
ne virke højst pudsigt, når f. eks. ved en svogers begravel
se præstens ord: »Han var en ydmyg mand,« fik hende til
at »tænke« — højt nok til, at de omkringsiddende kunne
høre det: »Sludder! Valdemar var ikke ydmyg.« Hendes
replikker, som oftest skarpe og ikke sjældent vittige, faldt
ganske uden hensyn til, om den pågældende var til stede
eller, som i det anførte tilfælde, lovligt forhindret i at tage
til genmæle. Og de, der kom bedst ud af det med hende,
var måske nok de, der var i stand til at give kvikke og vit
tige gensvar; det kunne hun nemlig goutere. Hendes stær
ke kirkelige interesse forbandt sig på en ejendommelig
måde med hendes ret betydelige imitationstalent til et ik
ke ringe mesterskab i at karikere præster. En anden side
af samme ubændige temperament var den selvopofrelse,
hvormed hun kunne gøre dem, hun holdt af, store og helst
uséte tjenester, ligesom hun kunne gå i brechen for dem
med en ildfuldhed, som undertiden kunne være en bedre
sag værdig. Skaffede hendes skarpe tunge hende end man
ge fjender, lever der blandt dem, der for et halvt århun
drede siden har stået i hendes tjeneste, endnu nogle, som
mindes hende med taknemmelighed. Og flere af dem, der
som »unge mennesker« har haft deres hjem i købmands
gården, har sagt mig, at de lettere kom til hende med de
res personlige anliggender end til deres med al hans hjer
telighed dog mere forbeholdne chef.
Det lå i Johannes Huus’s natur med dens dobbelte arv
at se en sag fra flere sider, uden at det hindrede ham i at
indtage et undertiden endogså meget bestemt standpunkt.
Han var i det hele utilbøjelig til at uddybe modsætninger
eller blotte næstens skrøbeligheder. Denne hensynsfuld
hed kunne undertiden indgå en forbindelse med hans tids
alders særlige respektabilitetsbegreb, som når han i den
stamtavle, der vedføjedes forretningens jubilæumsskrift,
undlader at anføre datoen for sine bedsteforældres vielse,
men i teksten omtaler et (åbenbart antedateret) »vielses
brev, dateret 16de februar 1813«, ligesom han i de iøvrigt
ret udførlige biografiske oplysninger om slægtens medlem63

mer lader uomtalt, at hans farbror Georg var blandt de
købmænd, der gik fallit som følge af den hamburgske bank
krise i 1857. — Han deltog ikke aktivt i politik, heller ik
ke i kommunal politik (skønt han beklædte flere kommu
nale hverv). Faderen havde været byrådsmedlem, og søn
nen erindrede, hvordan en og anden var kommet til ham
med en liste til byrådsvalg og havde spurgt om hans me
ning; når så listen var vedtaget, blev den indrykket i avi
sen, undertegnet af flere borgere, og sat igennem med en
snes stemmer for og ingen imod. Da i provisorieårene van
dene delte sig, blev den ældste og den yngste af sønnerne
venstremænd, de to mellemste højremænd, uden at dette
gav anledning til brydninger i familien, selv om den
ældste hævdede sit standpunkt med en skarphed, som i
andre forhold — til kolleger og til familier, han omgikkes
— kunne føre til heftige sammenstød og undertiden til
brud. Johannes Huus gennemlevede tidens politiske bryd
ninger med vågen interesse, men uden at lade sig rive ud
af ligevægt. Da i provisorieårene en søn af en af byens an
dre købmandsfamilier under et besøg i hjemmet lod falde
udtalelser, som var prægede af, at han i København havde
været læser af »Politiken«, lod faderen ham vide, at så
danne ord ville han ikke høre i sit hus. Han gik da hen
og klagede sin nød for Johannes Huus, som slog en kort
latter op — denne høje, lyse latter, som så let gik op i dis
kanten, og hvori det lollandske tonefald gjorde sig ulige
stærkere gældende end i hans tale, måske det enkelttræk
af hans personlighed, som de, der har kendt ham, længst
vil bevare i erindringen. »Du kender jo familien,« var hele
svaret; og den unge mand gik lettet bort. I det nye århun
dredes første år, da jeg som dreng begyndte at interesse
re mig for, hvem der »var højre«, og hvem der »var ven
stre«, og sagde til min faster, at onkel Johannes da vist
var højremand, overraskedes jeg ved at få til svar, at han
dog nok havde haft »nogen hældning til socialisterne«.
Svaret var vistnok en misforståelse foranlediget ved, at
Johannes Huus overfor skarp fordømmelse i sin omgangs
kreds har gjort sig til advokat for modpartens anskuelser.
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Han var i udpræget grad traditionens mand, og teoretiske
spekulationer lå ham fjernt. Der var dog det rigtige deri,
at han havde en dyb følelse for menneskers ligeværd uansét deres plads i det borgerlige samfund, og at sociale
spørgsmål sikkert lå ham langt stærkere på sinde end for
fatningspolitiske stridigheder. Men de sager, han følte sig
kaldet til personlig at tage sig af, var sådanne enkelt
spørgsmål, som lod sig løse ved privat filantropi, ved et
samarbejde mellem den offentlige hjælp og filantropiske
institutioner som det, han i sin tid som fattigforstander
fik tilvejebragt i Nakskov, eller af handelsfaglige organi
sationer, hvori han havde sæde, sådanne sager som søn
dagslukningens gennemførelse ad frivillighedens vej før
lukkeloven, eller handelsskolesagen, som han gjorde en
indsats for, ikke blot lokalt, men for at få den bragt ind i
et ensartet spor over hele landet.
I Søren Hoicks førnævnte sang hedder det:
»Mange hv erv foruden sine sager
han m'ed kløgt og om hu varetager.
Sæ rlig glad og stolt h an e r ved tan k en
om den store plads, h an fik i —
tra-la -ila-la-ila -la-la -la -la —
fik i h je rte rn e hos m ange folk.«

Det var posten som meddirektør i Lollands Spare- og
Laanebank — et af de hverv, hvor han trådte i faderens
fodspor — som til sidst tvang ham til at vælge mellem
købmandshandelen og banken. Medvirkende til hans be
slutning var, foruden svigtende helbred, det forhold, at der
ikke var børn i ægteskabet, og at der heller ikke i andre
grene af slægten fandtes nogen til at overtage den gamle
forretning. Jeg husker endnu, hvordan »Tante Trine«, den
længstlevende af H. Chr. Huus’s søskende, med henblik
på broderens eneste sønnesøn, om hvem man allerede fra
tolvårsalderen vidste, at han ikke havde interesse (og sik
kert heller ikke anlæg) for handel, erklærede, at det var
kedeligt, at »Kissemand« ikke ville være købmand, så han
kunne have fået forretningen. En tid fik Johannes Huus en
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bankuddannet slægtning af den ældste linie af Jens Huus’s
efterkommere, hvor efter to gejstlige slægtled endnu en
kelte medlemmer har bevaret den merkantile tradition,
til at forsøge, om han ikke kunne omstille sig til købmand,
men uden held. Så antog han i 1909 en prokurist med tan
ke på overdragelse og flyttede fra lejligheden på torvet til
»Strandgården«, det nye hjem, han havde ladet en slægt
ning, arkitekt Ove Huus, opføre i Havnegade, få skridt
fra banken og med en lille dør fra haven — for nu fik man
atter have ved huset — ad hvilken han let kunne slippe op
gennem gården til sit forretningskontor, hvor han endnu
havde en del af sin daglige dont, indtil han i 1916 afstod
forretningen.
Det var dog ikke idel glæde, Johannes Huus fik af »plad
sen i banken«. Som direktør var han — med velberåd hu,
men ikke med let hjerte — medansvarlig for Spare- og
Laanebankens overdragelse til Landmandsbanken i 1912,
hvorom der i sin tid stod megen gny. Landmandsbankens
sammenbrud i 1922 påførte ham personlig et meget bety
deligt tab, da han ikke ville låne øre til velmente råd om i
tide at tage sine penge ud af banken (»det ville jo være at
tage dem fra andre, som dårligere kan bære tabet«). Som
bankdirektør og i de talrige andre hverv, han vedblivende
varetog indtil kort før sin død, øvede han uden tvivl i kraft
af sin personlighed en betydelig indflydelse både i den by,
hvor han levede hele sit liv, bortset fra tre-fire læreår, og
i de landsinstitutioner og sammenslutninger, hvori han
havde sæde. Dog er han vistnok her hyppigere blevet stil
let overfor sin begrænsning end i sin gerning som køb
mand.
Med flytningen til det nye, smukke hjem i »Strandgaarden« ændrede hjemlivet for så vidt karakter, som den næ
re samhørighed mellem hjem og forretning løsnedes og lidt
efter lidt ophørte. »De unge mennesker« forsvandt af bil
ledet. Og efterhånden som de gamle medlemmer af slæg
ten Trojel døde ud, blev for brødrene København et nok så
hyppigt samlingssted som Nakskov.
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For den, der skriver dette, betyder Nakskov først og
fremmest minder fra barndomsårenes ferier: bedstemoders
lejlighed i Vejlegade, overfor den Freuchen’ske købmandsgaard, med havnetoget udenfor vinduerne, hvor en mand
gik foran og ringede med en klokke. Den høje, bageste del
af butikken med alle de søde sager. Pakhusets romantik og
duft af urtekram. Onkel Leonhards have med morbærtræ
et. En tordennat i købmandsgården, fugleskydning i Svin
gelen og køreture til Taars, hvor vandet var lysende blå
grønt med mærkelige sandormeekskrementer på bunden,
ikke mudret og fuldt af tang som i Roskilde fjord — alt så
dant, som præger sig i en drengs sind, men ikke daglig
livet, som det formede sig for dem, der havde deres hjem
og virke i købmandsgården. Og hvis det på de foranstå
ende sider er lykkedes at tegne et billede med ikke altfor
udviskede træk, er det fordi så mange af dem, der for et
halvt århundrede siden har haft deres gerning i forretnin
gen eller i hjemmet — skønt de fleste fra den tid er døde —
endnu erindrer og gerne mindes gården på torvet og de
mennesker, som færdedes dér. Måske er der heri tilstræk
kelig borgen for berettigelsen af et forsøg på at fæste til
papiret et lille udsnit af livet i en svunden kulturperiode
— før den revolution for alvor satte ind, som indlededes
med den første verdenskrig, og hvis resultat endnu hen
står i det uvisse.
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Hovedgården Soludl, sel fra gårdspladsen. Tegnel af ('hr. V. Nielsen.

LOLLAND-FALSTER
1 ILLU STR ER ET TID E N D E 1869-70

llustreret Tidende var Danmarks første, store, illustre
rede ugeblad. Det var ikke mindst bladets træsnit, som
gav det liv, og billederne kan stadig ses med stor interesse.
Illustreret Tidende, som begyndte at udkomme i 1859, be
skæftigede sig med begivenheder ude og hjemme, og bå
de store og små. Bladet bragte nu og da artikler og bille
der fra forskellige landsdele, og årgangen 1869-70 inde
holdt flere ting om Lolland-Falster. Disse gengives her,
og i retskrivningen er bibeholdt nogle af de mere karak
teristiske stavemåder for 100 år siden.

I

7. november 1869:
Bandholm-Maribo jernbanen
I tirsdags den 2den ds. om formiddagen klokken 11, åb
nedes af den kongelige commissarius den mellem Maribo
og Bandholm anlagte jernbane. Overensstemmende med en
af regeringen i henhold til loven af 20de november f. a.
meddelt tilladelse er denne bane anlagt, uden tilsagn om
noget slags statsgaranti, af et interessentselskab, beståen
de af de herrer lensgreve Knuth-Knuthenborg, etatsråd
Tietgen, løjtnant C. F. Garde og overingeniør Rowan, og er
bygget af sidstnævnte for interessentselskabets regning
for en sum af omtrent 200,000 rigsdaler, hvilket, når hen
syn tages til det hele driftsmateriel med videre, som måtte
anskaffes til denne kun een mil lange bane, er ligeså bil
ligt som for en af de i den senere tid fra flere sider så hiøjt
priste smalsporede baner.
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Banen er en såkaldet »let bane«, at medens »kroppen«
eller alt ved anlægget, som ikke senere kan forandres, altså
sporvidde, curver, stigninger osv., er ganske som på an
dre baner, er derimod »påklædningen«, underlag, skinner,
vogne osv., kort sagt, hvad der dog efterhånden må forny
es, og således kan forstærkes i forhold til den mulig tilta
gende færdsel, af lettere construktion. Vognene ere byg
gede efter amerikansk mønster, nemlig med indgange fra
enderne, ligesom på sporvognene, hvilket system allerede
i nogen tid har været i brug både i Schweitz og Wurtem
berg, og om kort tid vil blive indført på flere af de preusiske statsbaner. Ved denne bygningsmåde bliver man det
nuværende »cellesystem« kvit, idet der er gjennemgang
og forbindelse lige fra locomotivet gjennem hele vognræk
ken. Togførerne kunne sælge billetterne i vognene og conducteurerne indsamle dem der. En anden særlighed ved
denne bane er, at reisegodset betales stykkeviis, og ikke
efter vægt. Garantibeviset anbragt på bagsiden af billet
ten.
På grund af banens rent private charakteer og dens væ
sentlig kun locale betydning fandt dens åbning sted uden
nogen egentlig festlighed, idet der kun efter indvielsen på
Knuthenborg blev indtaget en frokost af deltagerne i åb
ningstoget, der foruden commissarius og secretairen samt
concessionsindehaverne bestod af stiftamtmanden og med
lemmerne af den på Lolland nedsatte comitee, der skulle
virke for anlæget af et fuldstændigt lolland-falstersk ba
nesystem, i hvilket banenet imidlertid den heromhandlede
strækning synes, idetmindste foreløbigt at skulle blive stå
ende som eneste led. Som bekjendt har det sjællandske
jernbaneselskabs plenarbestyrelse troet at burde forkaste
det til samme af comiteen rettede forslag om overtagelse
af Falsterbanen mod et tilskud af 150,000 rigsdaler til for
stærkningsfonden og muligheden af en anden ordning,
hvorved jernbane-anlæget kunne realiseres, synes herved
— ganske vist også til det sjællandske selskabs skade —
for det første at være afskåret. Den nys åbnede lille bane
har imidlertid sin selvstændige betydning, ved dens hjælp
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Inddæmningen på Knuthenborg. Efter en tegning af F. Richard.

er Maribo gjort til, så at sige, en søkjøbstad, og man kan
sikkert tilsige banen en livlig færdsel, samt de mænd, som
have sat sagen igjennem, et smukt udbytte af deres virk
somhed.

26. december 1869:
Inddæmningen på Knuthenborg
I 1865 lod lensgreve Knuth til Knuthenborg udføre en
inddigning af stranden ved grevskabets hovedgård for at
forhindre søen i at gåe op i de lavt liggende marker og en
ge. Dette arbeide udførtes under vandbygningsdirecteur
Groves ledelse, der hertil indbragte omtrent 100 digearbeidere fra Sydslesvig, og det af disse udførte arbeide har i
den forløbne tid viist sig hensigtsmæssigt, ligesom de ind
førte arbeidsmåder også passede efter vore forhold. Formændene for de nævnte arbeidere, brødrene Bruhn, forbleve senere på Lolland, og det skyldtes især disse, at nu
flere af denne øes arbeidere er bievne indøvede, såvel til
at skaffe meget arbeide færdigt i kort tid, som til at udfø
re de forskjellige særegne arbeidsmåder, som græstørven,
faskinerne og strået fordre ved digearbeider.
Grev Knuth har nu atter iår ladet udføre et lignende
arbeide, under samme ledelse som i 1865, men fortrinsvis
med indøvede arbeidere fra egnen. Arbeidets udførelse og
søbundens samt kj ærenes omdannelse til marskenge er
overdraget i accord til de nævnte entrepreneurer Bruhn i
Bandholm.
I vort billede have vi søgt at give en oversigt over dette
arbejde, forinden dets fuldførelse. Omtrent 200 tdr. land,
liggende ved Kellernæs i en havbugt tilvenstre i billedet
ville derved blive indvundet for agerbruget, og en del min
dre skove og spredt gods således forenede til en samlet
eiendom, <ér ved beliggenheden ved søen, imellem forholdsviis for Lolland høie bakker, og omgivet af yppige
egeskove, vil danne et af de smukkeste partier på øen. Ar72

Godsinspektørbolig på Knuthenborg. Efter tegning af arkitekt H. Sibbern.

beidet, der begyndte i mai d. a. er nu færdigt. Vandet udpompet ved dampkraft, og cultiveringen såvidt fremskre
det, at det hele areal vil kunne være tilsået til næste mai.

30. januar 1870:
Hovedgården Søholt på Lolland
I nærheden af Maribo sø findes en kilde, kaldet Krykke
kilde, som langt tilbage i tiden ansåes for hellig og af den
grund var målet for mange valfarter. Landsbyen Krønge
skal skylde kilden sit navn, og i denne byes vestlige ud
kant findes spor af et borgsted, sandsynligvis af Krøngegård, som da vel er opkaldt efter kilden. Den tilhørte i æl
dre dage familien Vestermand og var oprindelsen til Sø
holt, hvilket navn gården ventelig har fået, den gang den
blev flyttet til dens nuværende sted ved Maribo sø.
Som eiere efter den Venstermanske æt nævnes først en
Pappenheim, dernæst en — i 1722 ved døden afgået —
stiftamtmand Lützow. Han anlagde der en prægtig have,
som overgik alle andre »i Danmark og Tydskland«. Den
er for en stor del bevaret i sin oprindelige stil, med høie
stive hækker. Hos den Lützovske æts spindeside blev går
den indtil begyndelsen af indeværende hundrede år, da
den gik over til en kammerherre Bertouch, som i 1804 om
byggede stuehuset, så at det fik to etager og blev en ret
anseelig bygning. Han døde i 1831, hvorefter Søholt ved
auction solgtes til klædehandler Kierkegård af Kjøbenhavn, hvis arvinger atter afhændede den på samme måde
i 1852. Den nuværende eier, justitsråd Jørgensen har i de
sidste tre år lade både hovedbygningen og staldene om
bygge, den førstnævnte er udført efter tegninger af architekt Chr. V. Nielsen, i stil med det, ligeledes efter sam
mes tegninger opførte Kokkedal. Den tidligere hovedbyg
nings indre er for størstedelen bevaret, medens dens ydre
har skiftet charakteer, der er nemlig tilbygget en frem
springende endefløj, et tårn og et portalparti midt på hu74

set, med et derover liggende gavlparti, og på dets modsatte
side et tilsvarende parti, samt en meget anseelig, muret
veranda, med store buevinduer. Arbeidets praktiske del
er ledet og udført af murermester Wienberg.
Maribo sø breder sig mod vest lige ud for gården, som
på de andre sider er omgiven af skov. Udsigten fra dette
punkt er deilig, især fra verandaen, hvor man har søen
for sig, med dens øer og skovgroede næs, og seer helt
over til Maribo.

20. marts 1870:
Nye bygninger på Knuthenborg
Grevskabet Knuthenborg er i den nuværende besidders
tid blevet forskjønnet meget ved byggeforetagender, af
hvilke vi allerede tidligere have haft ledighed til at omtale
et større, nemlig grevskabets enkesæde. Til dette er senere
kommet adskillige andre, idet lensgreve Knuth, efter teg
ninger og under ledelse af architekt H. Sibbern, i og ved
hovedbygningen omgivende lystskov har ladet opføre fire
nye bygninger, hvilket vi her skulle beskrive i korthed.
Vi ville begynde udenfor den omtrent en mil lange kam
pestensmur, som omkranser lystskoven eller parken, med
Knuthenborgs Egehus. Det er bygget tæt ved murens søn
dre port, og bestemt til gjestehus for de fremmede, der
ønske at bese parken, i hvilket iøjemed det, foruden væ
relser til reisende er forsynet med stald og vognhus. Byg
ningen er opført af egetræs-naturstolper og tvertræer. Ud
muringen mellem disse er beklædt med ru cementpuds og
taget dækket med siv, den gjør et eiendommeligt indtryk
med sine halv fremstående, halv formurede, mørk ferni
serede træpartier, som fremhæves ved lyse cementflader.
Verten, som have fået bolig i dette gjestehus, er tillige op
synsmand.
Ved den søndre adgang til parken er dernæst opført en
indkjørselsport, med rummelig indkjørsel midtpå, og med
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bolig til portneren ved siderne. Den er bygget af røde,
pressede mursten, med sandstensprydelser, over portåb
ningen er det grevelige våben anbragt, udhugget i sidst
nævnte materiale. Loftet over åbningen er af ferniserede
egebjælker med egebeklædning imellem. Taget er tækket
med tungeformede skiferplader, og spiret med kobber.
Til brug for fodgængere er der ved den ene side anbragt
en låge. Denne bygning ligger meget smukt, omgiven af
store, gamle ege, blandede med ung fyrskov.
Inde i parken, ved veien til hovedbygningen, ligger den
nye godsinspecteurbygning, ligeledes opført af røde, pres
sede mursten, med sandstensprydelser. Taget er tækket
med skifer og spiret med kobber. Den indeholder godsinspecteurens beboelsesleilighed og contoirlokaler, med
et brandfrit, hvælvet archivrum. Endelig videre fremme,
midt i parken ved den allerede nævnte vei, kommer vi i
den unge bøgeskov til den nye skovridderbolig, opført af
samme slags mursten som de ovenfor omtalte, med kar
nap, dørportal og øvrige prydelser af sandsten. Bagpartiet
dannes af stald, vognskjul og anden ud'husleilighed, sam
menbygget til 'et hele med stuehuset.
Det er såre heldigt, når smag og sands for det skjønne
således gåe hånd i hånd med lyst og evne til at lade det
træde frem i virkeligheden. Sligt virker forædlende på
omgivelserne, samtidig med at den duelige håndværker
finder lønnende sysselsættelse derved.
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STENSÆTNINGEN I ØSTERGADE
- et glimt fr a det gamle Nakskov
Af MARIUS HANSEN

et så meget mærkeligt ud: store dæksten over en ren
de. Det var ganske nærliggende at tro, at det var en
gammel stendysse, som dukkede op i dagslyset. Eller det
kunne være et fundament for et brohoved — og så viser det
sig at være noget ganske andet. Endog noget, som grunde
jerne i nabolaget gør klogt i at bemærke og huske, hvis de
skal bygge om eller til i dette område. Det er samtidig et
eksempel på, at det kan betale sig at ofre den historiske un
dersøgelse mere end kuriositetens opmærksomhed. Den
kan spare meget store summer, når det griber ind i nuti
dens planer om byggeri.
I året 1798 blev der udarbejdet en »Nøjagtig Grundris af
Kiøb- og Handels-Staden« (Nakskov) af Heinen. Original
kortet er bevaret, selv om det i Haugners Nakskov Køb
stadshistorie angives, at originalen ikke findes, men en kopi
på stadsingeniørens kontor. Denne kopi er ikke helt nøj
agtig eftertegnet, hvad man heller ikke kunne vente. Hei
nens grundplan over Nakskov er en meget værdifuld kilde
til belysning af den gamle byplan, voldene og især vold
gravenes forløb med tilhørende grøfter.
Kortet bekræfter, at den udbygning af fæstningen, der
blev planlagt i 1650-erne, virkelig er blevet udført. Det af
snit af byplanen, der her interesserer os, er udbygningen
af porten i nærheden af det nuværende Nytorv. Også de
planer af fæstningen, der findes i Stockholm, viser, at der
udenfor porten blev anlagt en vej gennem et forværk i
svanehals facon — for at gå gennem en lav ravelinie over
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en bro til Maribo vej og markvejen ved Svingelen (senere
Svingelsvej, der snart kan fejre 100-års jubilæum).
Der var altså i fæstningsværkerne en trekantet ø på are
alet mellem Nytorv og Maribovej. Denne ø var omgivet af
en ganske bred voldgrav. Gaden hen over øen blev kaldt
for Søndergade — og porten, man kom igennem var selv
følgelig Søndergadeport. Hvis der har været en port ved
det nuværende Sønderport, så har det været en port i
Christian I ll’s fæstning. Midt på øen angiver 1798-kortet:
konsumtionsboden. Her skulle der betales konsumtion af
alle varer, der førtes ind i byen — her omkring flore
rede smugleriet i stor stil. Mange retssager har deres op
rindelse i konsumtionen — og konsumtionsbetjentenes
iver for at få penge i kassen. Denne konsumtion blev
først afskaffet i 1850 til glæde for alle — undtagen smug
lerne, der nu mistede en ganske god indtægtskilde — og
et spændingsmoment i tilværelsen. Konsumtionsboden lå,
hvor nu automobilforhandler Hoffmann har til huse.
Da fæstningsværkerne nedlægges omkring 1690 — blev
de sidste kanoner sendt til København. I løbet af 1700-tallet forsvandt fæstningsværker og volde mere og mere, men
først i 1858 blev der givet officiel tilladelse til at fjerne
voldene og fylde gravene. Det meste var imidlertid sket på
dette tidspunkt — mange retssager og stridigheder vidner
herom.
Dette fremgår meget tydeligt af bykortet fra 1860. Der
er ikke meget af fæstningen tilbage — officielt skulle den
altså have været der overalt —. Voldgravene er delvis
fyldt op, og voldene er i stor udstrækning fjernet (undta
gen ved det nuværende jernbaneanlæg). Af de tidligere
brede voldgrave er der nu kun grøfter tilbage — farlige
grøfter. Netop i nærheden af konsumsboden ved Sønder
gade bemærker man: Søndergade bro. Den optræder også
på bykortet fra 1870 — nu hedder gaden ikke længere Søn
dergade, men Ny Gade — og dem er der 2 af på denne tid:
Den nuværende Nygade — og så den nuværende Østerga
de. På 1860 kortet ses den gamle voldgrav som en grøft
på begge sider — og hen over gaden fører Søndergade Bro.
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Udsnit af matrikelkort over området.

Den går mellem matrikelnr. 4 og 5 på østsiden og hen mel
lem matr. nr. 418 og 419 på vestsiden, her drejer den lidt
ind på matr. nr. 419 b (Hatten & Co.). Voldgraven var end
nu i 1870 en bred grøft, som løber bag om ejendommene
i den nuværende Østergade — og Nygade til Gammelgrav
(hvor Fjordgården ligger). Nybrogade hed dengang Gam
melgravsvej. Rester af vold og grav findes endnu i Køb
mand Jens Krøyers have — og bag ved det store pakhus.
Det, der kom frem i dagens lys, var Søndergade bro. De
sidste rester af voldgraven førtes gennem en grøft frem
til voldgraven over Hoffmanns grund, langs skellet ind til
Hatten, langs Hattens lagerbygning bagest i gården og
frem til Danagade til voldgraven. Denne vandførende
sidste rest af voldgraven var øjensynlig spærret inde i en
rende af planker. Da installatør Ernst Jacobsen byggede
sin værkstedsbygning for 25 år siden, ramte man denne
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træsatte rende, og den var selvfølgelig netop der, hvor den
bærende ydermur til værkstedet skulle stå. Da renden
var den midterste del af voldgraven, måtte en kraftig pilo
tering til for at få bygningen til at stå — fast bund ligger
dybt i de gamle voldgrave. Disse åbne indrammede grøf
ter blev selvfølgelig et rart sted at kaste sit ubrugelige af
fald i; med strømmen førtes det bort.
Her har vi forklaringen på den meget solidt murede ka
nal under vejen (Søndergade bro), hvor der skulle være
trafik og færdsel med hestekøretøjer. Man kunne ikke nø
jes med en træbro. Den blev slidt for hurtigt op. Kanalen
kunne stives af med planker gennem haver og marker, men
under vejen måtte den være solid. Granit var det eneste
holdbare materiale — både til dæksten og til vægge i ka
nalen. Det blev udført solidt. Hvornår kan endnu ikke si
ges, men broen er der altså allerede for 100 år siden. Un
dersøgelsen gav også til resultat, at der var tale om en
vandledning med ikke-kloakvand, men alligevel med en
del efterladenskaber fra menneskelig virksomhed: Potte
skår, flasker, ølglas, ituslåede tallerkener og kopper. Det
var et problem. Hvorledes var de kommet ind i en lukket
kanal eller vandledning? Ovenfor er forklaringen. Beboer
ne har smidt det i kanalen i baggårdene — og strømmen
har ført det med ud under gaden!
Disse skår er imidlertid alle så tidløse, at de ikke giver
os holdepunkter — og til datering af kanalen kan de ikke
bruges. Hvem kan være sikker på, at de er smidt i vandet
i det år, hvor den stensatte bro blev bygget?
Desværre tillader de gamle kort ikke at drage slutnin
ger mellem den her i Østergade fundne bro — og den bro,
der blev fundet ved Rødbyvejens udmunding i Øster Bou
levard for nogle år siden. Konstruktionen mindede imid
lertid om, at de var samtidige. Løsningen herpå kommer
nok ad åre.
Kan alt dette nu ikke være ganske ligegyldigt?
Byens arkitekter kan tale med herom. De udarbejder
overslag — man går igang — og pludselig er der ikke fast
bund! Ubehagelige overraskelser for både grundejer og
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Den stensatte kanal — Søndergade bro.

arkitekt. Hvorfra skulle han dog kunne vide, at der for
100 år siden havde gået en voldgrav eller en kanal på
netop det sted? Kender man sin undergrund og dens fare
momenter, kan man tage det med i beregningerne ved
byggeriets planlægning — og man spares for overraskel
ser. Det samme gælder kommunen med dens virksomhe
der. Nu ved man på stadsingeniørkontoret, at der tværs
over Østergade på dette sted går en meget solid granit
opbygget kanal, som vil kræve ekstra ulejlighed ved ud
gravninger. Der er hugget huller igennem til vand- og gas
ledninger samt kloakledninger, men kommer man uden
for disse ledningers forløb, melder kanalen sig.
De private grundejere langs med den gamle voldgrav
må være på vagt, når de skal bygge om. Ukendskab til by
ens undergrund kan koste store summer. Afdækningen
af kanalen i Østergade har derfor haft praktisk betydning
for grundejerne omkring Østergade — eller den gamle
Søndergade bro.
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LOLLAND.FALSTER I BOGVERDENEN

Knud Dahl:
Naturfredninger på
Lolland-Falster og
Bornholm.

Bogen e r på 80 sid er og h e ra f h an d ler de 38 om L o llan d -F alster.
D er gives en u d m æ rk e t oversigt over fredn in g ern e i landsdelen,
oig d e r e r (filere, end m a n egemtl'i)g re g n e r m ed. S k ild rin g ern e e r go
de, m ed oplysninger om de faktiske fonhold, og u d en at fo rfatteren
fo rfald er til lyriske skønbilleder. De fredede sted er er blevet til
d e lt s tje rn e r e fte r d eres v æ rd i. I fineste klasse m ed to stje rn e r e r
R avnsborg voldsted og dets om givelser, K nuth en b o rg p a rk og M a
ribosøerne og deres om givelser
E n stjern e er tild elt R eventlow parken ved P ed erstru p , sam t S k ejten og F rej lev Bøget.
D er er kortfattede, m en tilsyneladende m eget k o rre k te h isto risk e
oplysninger om 'filere a f de fredede om råder. B illeder e r d e r også,
og de fre m træ d e r i en pæ n kvalitet. Bogen er en u d m æ rk e t v e j
leder, n å r m an vil drage ud o g opleve L o llan d -F alster — h vor det
er kønnest og m est sæ rpræ get.

Danmark set fra

K ay N ielsen h a r sk rev e t d en korte og ram m ende tek st, og T orB,ajsi,ev ,e r m e ste r fo r d e p rag tfu ld e billeder. D et er virkelig
en dejlig bog, hvor m an glæ der sig over m otiverne. De syv lo llan d ifallsterske b y e r og G edser er med i toilledrækken, og d e r er k o rte
oplysninger også af h istorisk k ara k ter. T rafik k en er illu stre re t på
en m orsom m åde. D er er d e t sto re færgeainlæg i R ødbyhavn, og
desuden ser m an det gam le veterantog dam pe afsted på vej m ellem
M aribo og B andholm .

Lften.

L. Albeck-Larsen:
Ture gennem
Danmark.

p å L o llan d -F alster e r sk ild re t tre ture, som fy ld er 12 sider. D et
om h v e rt sted, der næ vnes, k a n d erfo r ku n blive lidt,
og skildringerne h a r en tendens til a t indeholde for m ange »tu ristglosar« som »smukt«, »tiltræ kkende«, »dejligt« o.s.v. D er er også
d ire k te fejl, som ikke b u rd e h av e v æ ret der. D er e r in g en v e te ra n bane, isom k ø re r M aribo^Sakskøbing-B andholm «, og d e t v a r h eller
ik k e i 1905, m en i 1906, a t E lleham m er foretog sine fly v n in g er på
idan lille <ø Lindholm .
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Ud over a t b erette m eget in te ressa n t om m useerne i M aribo fin 
des d e r i å rssk rifte t to sæ rlige artik ler. M useum sinspektør H ans
Stiesdal (fortæller om »Et lygteur«. U ret blev erh v e rv e t p å en
k u n stau k tio n i K øbenhavn, og n å r S tiftsm useet foretog købet,
Skyldtes det, iat u re t tover skiven b æ re r sig n atu ren Jo h a n Hen-rich
M usenberg, M ariboe. M useum sinspektøren sk ild re r en ræ k k e e n 
k elth ed e r ved* u re t og giver også nogle oplysninger om M usenberg.
som 1713 bosatte sig i M aribo og levede h e r tfil s in død i 1736.
S tiesdal betegner u re t som et v æ rd ifu ld t sty k k e 'k u n sth ån d v æ rk
og en re p ræ se n ta tiv prøve på u rm ag e rk u n sten s hø je stad e for 250
å r siden.
'Rektor H. H ertig sk riv e r om »Grafik«, på h v ilk e t (felt K u n stm u 
seet i M aribo h a r gjo rt en v æ rd ifu ld indsats, så d et h a r e n sm uk
sam ling.
A rtik len e r illu stre re t m ed et fin t udvalg a f g rafisk e arb ejd er, d er
i tid sp æ n d er over godt 300 år.

Lolland-Falsters
Stiftsmuseums
årsskrift 1968.

F o rstan d eren på O hristianssæ de bø rn eh jem h a r sam let og udgivet
denne beretning, som h a n med re tte k a ld e r »Et m ø rk t k ap itel af
Lollands historie«. De -uhyggelige begivenheder, som »H andskem agerbanden« v a r m id tp u n k tet i, bliver stadig d isk u te re t og o m talt
i stiftets dagblade. En sam let oversigt over den største sag i d et
lo lland -falstersk e retsv æ sen s historie k an d e rfo r ventes at h av e in 
teresse.

P. Møller Hundebøl:
Handskemager
banden.

M useum sinspektøren giver en m eget indholdsrig og fæ ngslende
Skildring alf, h v a d F rilandsm useets gam le gård e og hu se k a n fo r
tæ lle om ildstedets in d retn in g i de danske 'bondebygninger, både
m ed hensyn til fu n k tio n en som m adlavningssted og betydningen
fo r o pvarm ningen a f h uset. D er er m egen k u n sth isto rie i dette, og
P. M ichelsen er en god fo rtæ ller. F ra de ejendom m e p å F rila n d s
m useet, som stam m er fra L o lland-F alster, e r d e r h e n te t nogle e k 
sem pler.
H u set fira D annem are h a r kogested p å arneb æ n k en i den ene
side iaf skorstenen. F orholdene e r dog ikke gam m eldags, fo r bage
ovnen h a r jermlåge, og d er e r ikke indfyring til en bilæ gger, m en
a ftræ k fra en kogekakkelovn.
T ågense-huset v ar in d re tte t m ed en sto r og en lille bageovn, som
m an kunne vælge m ellem efter behov.

P. Michelsen:
Ildsteder og
opvarmning på
Frilandsmuseet.

D enne dejlige bog e r absolut en p erle b la n d t årets lo k alh isto risk e
litte ra tu r. R eproduktion og try k er: F alster P ress Forlag. W ilhelm
P aam eje r 'har sk rev e t teksten, K ai Je n sen stå r for vignetterne. Fo
tos er le v eret af fotograf M. B rusen og m useet »Falsters M inder«.

Det gamle
Nykøbing F.
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Bogen er ik k e bare stive b illed e r af gam le bygninger, m en d'en
m y ld rer af liv og hum ør. F otograf O skar Johansen, d e r i sin tid gik
ud m ed sit tunge, u h ån d terlig e udstyr, h a r fo rstået a t gengive fol
k elivet i hverdag og fest. D et er en charm eren d e bog, som m an ik 
k e bliver (ked af, m en stad ig vender tilbage til og m ed e t sm il s tu 
d ere r, h v o rd an N ykøbing F. v a r i gam le dage. A ndre b y er m å ab 
solut væ re m isundelige over, a t N ykøbing h a r k u n n e t få en sådan
gave !
Nakskov gymnasium
1918
2. september
1968

Bolgen udkom i anledning af N akskov gym nasium s 50 å rs ju b ilæ 
um eg e r m ed til a t udfylde d en m angel på skoleh isto risk e sk rifter,
•som d e r vil væ re, fo id i d e t er m eget om fattende stof.
L ektor M arius H ansen h a r tilre tte la g t sk rifte t og u d v alg t d>e gen 
givne kilder. H ovedvæ gten e r lagt på program m ern e fra d en gam le
latinskole, og originalerne gengives sam m en m ed o v ersæ ttelsern e,
S koleprogram m erne er skrev et i sin tids sprog og er underholdende,
m en også læ re rig læ sning. I program m et fra 1770 sk riv e r re k to r
P e tru s K aasbøl således: »Vær nu til stede, så m ange I er, n æ ste
dag kl. 9 form iddag. Fem f ra vor skole vil frem stille sig og tale
om, hv ad de i forvejen h a r u d tæ n k t. Som d en første a f disse vil J o 
annes F orbus F riis ta le om N akskovs ulykkelige dage, d ere fte r vil
N icolaus V andel, der er n æ s t efter h am i ræ kken, holde fo red rag
om det, som e r h æ d e rlig t og sm ukt, som den tre d ie vil han, som
hed d er L au ren tiu s R aahauge, holde en lille tale om lastern es sk æ n 
dighed, d en fjerd e ved n av n Joan n es P e tru s Bølle, v il ta le om d y 
dens fortræ ffelighed, og den fem te og sidste, der b æ re r n av n et J o 
annes Løn-borg, v il ta le om N akskovs firdob b elte levealder. D ette
er, h v a d vi u n d er disse tid e rs forhold h a r k u n n e t m eddele eder.
Vær, beder jeg jer, m ilde dom m ere! og stø t vore an stre n g elser ved
eders 'gunst! og nedslå ikke v ed en stejl dom det, -der ligger os på
hjerte, og som m åske engang i frem tiden k an frem stilles fo r ed er
m ed bedre held.«

Lolland-Falsters
Stiftsbog 1968.

Bogen h a r til opgave båd e a t berette om faktiske b eg ivenheder
i L o llan d -F alsters stift og belyse, h v a d der rø re r sig på d e t re li
giøse om råde. D er er dog ligesom ikke den re tte overensstem m el
se, n å r den altid interessan te beretn in g om »Året i s tifte t og k ir
ken« b liver aflagt ved landem odet i juni, m edens bogen fø rst kom 
m er ved juletid. D er bliv er i bogen af lokale p ræ ste r og p ro v ster
skrevet, hvis d e r er Sket noget sæ rligt n y t m ed h en sy n til deres
kirke eller udstyr, m enighedslokaler, k o n firm an d stu er eller lig
nende. D er b u rd e dog n o k lægges m ere væ g t p å a t g ive en u d fø r
ligere bag g ru n d fo r historien, som er der, og Ikke m indst, n å r d et
d re je r sig om kirkerne, idet Stiftsbogen da ville få m ere b ety d 
ning.
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Döt er en indtagende lille bog i e t sm ukt udstyr. H elge C hri
stensen sk rev den 'lille bag i 1966, h an er senere død, m en enken,
Inge C hristensen, gav tilladelse til a t »boglillen«, som fo rfa tte re n
selv kald te sût v æ rk , b lev frem stillet som en hilsen fil alle v en n er
af Fuglsang ag sæ lges til fordel fo r Fug'lsangs b ib lio tek ag p lad e
sam ling. 'Helge C hristensen forelskede isiiig i Fuglsanig og siger, a-t
m an slet ikke k an v æ re h e r uden a t fa tte interesse fo r fuglene
og den n atu r, som er deres. D et er ingen ornitologisk b eretn in g ,
m en en sm uk sk ild rin g af fuglene ag deres 'liv h v ilen d e p å m a n 
ge iag ttag elser. T egneren Claus B ering h a r teg n et nogle dejlige
fugle, ag te k st ag billeder går sam m en til en fin helhed.

Helge Christensen
Fuglelivet
på Fuglsang.

D enne årb ag fo r D ansk K u ltu rh isto risk 'M useum sforening er
helliget e t b estem t em ne, nem lig »D rikkeskik og d rik k ek a r i D an 
m ark«. G udm und Boesen h a r m eget sagkyndigt sk rev et »Noget om
d rik k esk ik ag d rik k e k a r i D anm ark«. D et er en m eget levende
skildring m ed m ange in teressan te træ k om -et stykke k u ltu rh isto 
rie. H obyfun'det f å r n aturligvis sin om tale. D et «danske, h jem m e
bryggede øl «nød i tid lig ere ti’d ringe anseelse, og d erfo r v a r d er
im port af det stæ rk e re tyske øl. I 1630’erne og 1640’ern e sendte
den u dvalgte p rin s C hristian sk u d er til Rostock «efter 'ladninger
af øl til sit hof i N ykøbing. »Danske d rik k ek a r fra fo rtid til n u 
tid« illu streres m ed m ange billeder. D er er gengivelse af de s jæ ld 
ne sølvbæ gre, som g å rd e je r R asm us P etersen i 1872 fa n d t p å sin
m a rk p å F ejø. F ra Stiiftsm useet brin g es pib ek an d e af tlin, som e r
u d fø rt i Sakskøbing 1763. D esuden en k affek a n d e eller thepotte,
d er også er «lavet i Sakskøbing. D er er sjove b ræ n d ev in san k re,
d er «stammer f ra en k ø b m andsgård i N akskov. S tiftsm u seet h ar
også nogle af de rigtig gam le m in e ralv a n d sflask e r og gode e k 
sem pler på engelske ølkrus. F ra »Falsters M inder« e r d e r e n pom 
pøs velkom stpokal i sølv, som både h a r in d sk rifte r og gehæ ng.

Arv og Eie 1968.

G yldendal h a r skabt en virkelig p ra k tisk opslagsbog om k irk e r og
k irk ek u n st. Bogen e r i et sto rt og sm u k t u d sty r og giver m ange go
de oplysninger. Jo h an E x n er sk riv er ud fra sin store sagkundskab
om land sb y k irk ern es histo rie og deres ark itek tu r.
I leksikonstil gives d er oplysninger om de enkelte k irk er, og b å 
de m ed hensyn til historie, a rk ite k tu r, inven tar, k u n stn e risk u d 
sm ykning m ed m ere. P å 21 store dobbeltsidede k o rt vises m eget
overskueligt, hvor de om talte k irk e r ligger. D et vil n atu rlig v is v æ 
re et skøn m ed hensyn til, hvilke k irk e r der findes v æ rd ig e til om 
tale, m en det er ganske godt valgt, n å r der fra L o lla n d -F alster er
m edtaget følgende: A rninge, B rarup, Engestofte, E skilstrup, Femø,
H alsted, K ettinge, K ippinge, Løjtofte, N ørre Alslev, N ørre Vedby,

400 danske
landsbykirker.

85

R adsted, Sandby, Skovlænge, Stokkem arke, Sædinge, Søllested,
T ingsted, T irsted, Toreby, Ø ster Ulslev og Ø stofte.
H. N. Garber:
Atlas over
danske klostre.

D et er første gang, a t en bog af denne typ e foreligger, m en den
opfylder sin funktion, nem lig a t fortæ lle om k lo stre i alm indelig
hed, h v o r de en k elte h a r væ ret, og deres histo rie i en k o rt form .
B enedictinerordenen havde et kloster i H alsted, d er første gang
næ vnes 1305, m en e r lid t æ ldre. E ndnu i m id ten af 1540-erne b o r
d er m u nke i H alsted. K irk en v a r k lo steranlæ g ets nordfløj. Dom
k irk en i M aribo stam m er fra det kloster, som B irg ittin ero rd en en
h av d e h e r ved søen. K lo stret grundlagdes i 1446 og blev et af la n 
dets betydelige og virkede i sin oprindelige form til reform ationen.
E n del af det m iddelalderlige k irk e in v e n ta r e r bevaret, og reste r af
nonn ek lo stret udgravet.
F ranciscan ero rd en en h avde klostre i N ykøbing og N ysted. D et
fø rstn æ v n te er g ru n d lag t i 1419 og nedlagt 1532. Af k lo sterb y g n in 
gerne e r foruden k irk en b ev a ret den op m od denne liggende sønd
re korsgang sam t en m eget m onum ental to -etag ers vestfløj. K lo
s tre t i N ysted stam m er fra 1286 og skal h av e b estået til 1538.
De synlige m u rre ste r fo rsv a n d t helt, m en N ationalm useet fan d t
gennem u d g rav n in g er i 1926-27 frem til, hv o r k lo stret hav d e ligget
i byens østlige del. D et fem te af de klostre, der hav d e v æ re t på
L olland-F alster, tilh ø rte H elligåndsordenen og lå i N akskov. D et
skal v æ re stifte t i 1470, m en k irk e og bygninger er h elt forsvundet.

Frederikke Krarup:
Et landsbybarns
erindringer
før første verdens
krig.

D enne erindringsbog h a r en sæ rlig interesse for L o llan d -F alster.
F o rfatterin d en s fa d e r blev i 1892 p ræ st i Moseby, og en stor del af
bogen h an d ler om b arndom stiden h er i denne sm ukke, gam le p ræ 
stegård. D er gives en u d m æ rk e t og underholdende sk ild rin g af p ræ 
stegården, dens in d retn in g og om givelser. D et daglige liv og m en 
neskene om kring p ræ ste g ård en bliver liv fu ld t skildret, og de m a n 
ge sm å træ k e r m ed til a t skabe en bog, d er v a rm t k an anbefales.
Bogen Ikan fås ved henvendelse til frk. Krairup, d e r b o r S tæ gers
A lle 22, K øbenhavn F., og iøvrigt er pens. ov ertrafik assisten t.

Danmark historisk billedbog.

D ette væ rk, som udgives af D ansk H istorisk F æ llesforening, fo
religger m ed 1. bind. D er skal udkom m e fire i d et hele, og b la n d t
an d e t m edlem m erne af de historiske sam fund få r v æ rk e t til en m e
get billig pris. D enne h istoriske billedbog teg n er m ed sit første
bin d til a t blive både sm ukt og indholdsrigt, så det vil v æ k k e glæ de
i de m ange hjem , som det vil nå ud til. R edaktionen forestås for
billedernes vedkom m ende af Jørg en P aulsen og tek sten af E rik
K jersgård. I d ette første bind er det P. V. Glob, d er sk riv er te k isten om dLd'tii'døn og E rik K jersg å rd om 'm iddelalderen. H v er af de
m ange billeder, som v æ rk e t indeholder, få r en k o rt og ram m ende
om tale, der m eget præ cist sæ tte r tingene på plads.
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Af b illederne fin d er m an et af k ra n ie t fra jæ tte stu e n ved Næs,
som viser, a t der i sten ald eren er foretaget en velly k k et h jern eo p e
ration. H oby- og JueH inge-funidene p ræ sen teres også. D et sam m e
er tilfæ ld et m ed k rid tste n srelieffe rn e fra Sdr. K irkeby kirke, der
fejlag tig t er an b ra g t »på Lolland«. M aribo D om kirke er også gen
givet for a t belyse D ronning M argrethes interesse i b irg ittin e ro r
denen.
D et er en lokalhistorie for skolen, som G yldendal h a r udgivet,
m en den er ikke alene til undervisningsbrug. »F ortiden om kring
os« giver alle, d er in te resse re r sig fo r lokalhistorie, et sæ rdeles
godt baggrundsstof. D er er m ange in stru k tiv e skildringer, således
om oldtiden, vikingetiden, landsbyer og stednavne, landsbykirken,
h errem a n d og fæ stebonde, adelens storhedstid, den nye godsejer
stand, landsbyerne i reform tiden, den gam le bon d ek u ltu r, byerne
i m iddelalderen og m eget andet. D anm arkshisto rien og egnens eller
byens histo rie kæ des sam m en, således a t d er k an læ res h isto rie ud
fra de ting, der om giver os. I skildringerne in d g å r også forskellige
lo llan d -falstersk e forhold. F o rfa tte re n m ener d et sandsynligt, at
vore fire v indebyer er landsbyer, d er engang af om boende folk h a r
v æ re t k ald t »venderby«. D ertil kom m er de ejendom m elige nav n e
p å -itze, som utvivlsom t e r den typiske slaviske endelse. »Folkeborge« synes a t have v æ re t alm indelige på L o llan d -F alster. Det
v a r steder, hvor befolkningen k u n n e søge tilflu g t i krigstider.
»Folkeborgene« stam m er sik k e rt fra vendertiden , m en an d re går
h elt tilbage til oldtiden. K un få af disse borge er b levet u dgravet,
og d erfo r vides d er k un lid t om dem. Nr. A lslev n æ vnes som et
typisk eksem pel på, hvorledes en gam m el og en ny bydel, d er er
opstået, da je rn b a n estatio n en blev anlagt, er vokset sam m en.

Leif Ingvorsen:
Fortiden
omkring os.

L adem anns forlag h a r æ ren for d ette fine v æ rk m ed farv eb ille
d er af en sjæ lden flot k ara k ter.
T orkild B alslev og Jørgen G rønlund stå r for fo to g rafiern e og
P au l H øyrup for tegningerne. H olger R asm ussen sk riv er om »Ri
gets første stand«, og d er er m ange både in te ressa n te og nye træ k
til belysning af h e rre g å rd sk u ltu re n s fo rudsæ tn in g er. P e r E ilstru p
og K ay N ielsen sk ild re r 53 h erregårde, og både te k st og billeder
siger m eget. Som k ara k teristisk e h erreg å rd e fra L o llan d -F alster
er m edtaget P ed erstru p , K nuthenborg, K renkeru p , Å lholm og V en
nerslund. K ay N ielsen h a r lav et et m eget n y ttig t leksikon, d er fo r
k la re r om en ræ k k e begreber m ed tilk n y tn in g til h e rre g å rd sk u l
turen.
»Vore gam le herregårde« er et flot p u n k tu m på den ikke lille
ræ k k e af bøger, som h a r beskæ ftiget sig m ed lo llan d -falstersk e
forhold.
V. H.

Vore gamle
herregårde.
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LOLLAND-FALSTERS MUSEER

Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1 V alshave skov (G urreby sogn) er u ndersøg t nogle u rn eb ra n d grave fra åren e 200—400. I Askø (L andet sogn) er fo retag et en
p røvegravning i e t om råde, h v o r der -i d en tidlig e m id d elald er (10.
—12. århundrede) h a r v æ re t en bebyggelse. To h u sto m ter h iev a f dæ kket, og d e r blev fu n d et store m æ ngder iskår af den såkaldte
vendiske keram ik; det er fø rste 'gang, a t d en n e k e ra m ik type er
fu n d et 'i forblindelse m ed en hoplads. P å to m ten e fte r N ykøbing
slot e r d e r foretag et en .søgegravning.
B lan d t undersøgelserne inden for nyere tid' k an nævnes, at
indkredsningen af den så k ald te T oreb y -m aler e r fo rtsat, og en a r 
tik el om d e tte h id til m est om fattende foU kekunstvæ rksted vil k o m 
m e i S tiftsm useets å rssk rift 1969. — 'I forbindelse m ed n e d riv n in 
gen a f Schrøders gård, m atr. nr. 189—191 på h jø rn et af T orvet og
Ø stergade i Mariiho e r d e r fo retag et omlf a t tende b ygningstekniske
og ark iv a isk e undersøgelser; disse vil blive fo rts a t i d e t kom m en 
de år. E n undersøgelse af sukkerroedyrkm ingen p å L o llan d -F alster
er indledt. I forbindelse m ed nedriv n in g er forskellige ste d er i
landsdelen er d e r fo re tag e t e n d el undersøgelser.
A rets .særudstilling, »LOLLANDSK FO LK EK UN ST — T orebym aleren« afh o ld tes 15. decem ber '1968 — 2. fe b ru a r 1969.
M oderniseringen a-f H ovedm useets u d stillingsru m e r b levet f o rt
sat. P å anden sal er d e ito irum, ihvor d e r -tidligere vistes bonde
m øbler, iSlået sam m en til eet, d e r iskal bru g es til sk iften d e u d stil
linger. B ondem øblerne er nyopstillet i d en tid lig ere h å n d v æ rk e rsal.
M useets sto re sam ling af jernovne er blevet k onserveret, foto
g ra fe re t og reg istre re t, og konserveringen h a r end v id ere o m fattet
afdæ kning af bondem øbler m e d senere overm aling. Skovlæ ngek ru cifik set er blevet re sta u re re t p å N ationalm useet.
P å F rilan d sm u seet h a r a rb e jd e t v æ re t k o n ce n treret om F alster gården; m ed h en b lik p å en reta b lerin g af in te riø re rn e b liv e r de
gam le væ vede sengeom hæ ng kopieret. F rilandsm u seets grønne om 
rå d e r er (blevet g ru n d ig t ord n et og udtyndet.
S åvel genstands- som billedsam lingen er blevet v æ sen tlig t fo r
øget i d e t forløbne å r b la n d t an d e t m ed en del ting, d e r h a r til
k n y tn in g til T oreby-m aleren og hans slæ gt. E ndvidere k an n æ v 
nes en karm låg sk iste fra 1764, der h a r tilh ø rt C arl A lbrecht
Qvade, stam fad er til d en lollandske gren af Q vade-slæ gten.
F o rud fo r ned riv n in g en af S chrøders gård i M aribo b jæ rg ed e m u -
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søet b la n d t andet et butiksloft, d ek o reret mød nisser i anden h alv 
del af 1800-tallet. Endelig k an næ vnes, at m u seet h a r m odtaget
m ange g av er til legetøjssam lingen.

Lolland-Falsters Kunstmuseum
I sam arbejde m ed K unstforeningen for M aribo A m t blev d er i
ap ril 1968 afholdt en om fattende udsti-liling af m oderne dansk
sk u lp tu r og grafik sa m t i feb ru ar—m arts 1969 af den sengotiske
Odense-Jbilledhugger Claus Berg. Til sidstnæ v n te u d stillin g v ar
V. T irsted k irk es 'to træ fig u re r af M aria og Jo h an n es u dlånt, og
kunsth isto rik eren dr. phil. V. T horlacius-U ssing h o ld t fo red rag om
denne v o rt lands betydeligste k u n stn e r i 1500-tallet. — I an led 
ning a f 1'50-året for Jo h a n Thom as L undbyes fødsel arran g ered e
m useet i sept.—otot. -en udstilling a f dennes -tegninger, rad e rin g e r
og folkelige illu stra tio n e r i træ sn it og litografi. F ra m a rts h a r Ny
C arlsbergfondets rep ræ se n tativ e gave af G erh ard H ennings teg
ninger og g ra fik v æ re t u d stille t i d e nye m on trer.
Den vigtigste forøgelse af sam lingen ihar v æ re t Kr. Z ah rtm an n s
m aleri »En enke. Civita d ’A ntino 1883«, d e r blev k ø b t m ed støtte
af Ny C arlsbergfondet og øn ræ k k e lokale bidragydere; en n æ r
m ere redegørelse fo r d ette v æ rk vil blive givet i m useets næ ste
årsskrift.
In d ad til er d e r blevet a rb e jd e t m ed grafiksam lingen, hvis o rd 
ning og reg istrerin g stud. mag. H anne F ran d sen påbegyndte i som 
m eren 1968 og ventes a t fuld en d e i 1960. I v in term ån ed ern e v ar
m useet lu k k et, m ens døn d y stre »søjlesal« a f h ån d v æ rk e rn e blev
fo rv an d let til en lys og fo rm ålstjenlig g rafik sa l e fte r m ø b elark i
tekten, le k to r R igm or A ndersens p la n e r og m ed stø tte af K nud
H øjgårds Fond og S taten s K unstm useum snæ vn. I a lt h a r salens
indretn in g h id til kostet oa. 45.000 kr., m en n å r d er fo rh åb en tlig
sn a rt b liver rå d til også a t anskaffe de en d n u m anglende u d stillingsram m er og e t arbejdsbord til, Vil d e r også v æ re sk a b t fo r
trinlige yd re v ilk å r fo r d en voksende grafiksam lings trivsel. Af
m alerisam lingen e r 170 v æ rk e r fo rts a t d ep o n eret i offen tlig e in 
stitu tio n e r over hele stiftet. 12 af den daglige ophæ ngnings vig
tigste m a lerier h a r v æ re t til en kostbar, m en h å r d t tiltræ n g t kon
servering hos S tatens M useum for K unst, m ens et en d n u større
ta l v en ter på at kom m e til. E n af vore G erh ard H en n in g -teg n in ger h a r v æ re t gengivet i tid ssk rifte t »K unst og Museum«.

Falsters Minder
M useets m ontresal er nu fæ rdigm onteret, og sam lingerne h er
genopsitilleit. D et d re je r sig om sam linger af personlige sm åtin g som
sm ykker af kvindehår, skrivetøj, signeter, pib er m. v. D esuden er
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u d stillingerne i sam m e lokale af fajance, porcelæ n og lertøj fø rt op
til vor tid. iFra d en kongelige p o rcelæ nsfabrik 'har muiseet 'lånt dele
af F lora D anica stellet og endvidere er u d stille t lertøj fra k era m i
keren A nker N ørgards dav æ ren d e v æ rk sted i N ykøbing F. S id st
n æ v n te ting m odtog m useet som gave for nogle år siden.
Ved te sta m en ta risk gave m odtog m useet e t stort, tre ru m s re n æ s
sanceskab fra 1623. S kabet h a r stået på en g å rd p å N ordfalster,
m en stam m er antagelig fra O reby slot, h v o rfra d e t er a n b ra g t på
en fæ stegård u n d er godset. Ved gårdens overgang ti’l selveje m ed
fulgte skabet. S enere fly tte d e en af fam iliem edlem m erne fra d enne
gård til N ordfalster og m edbragte skabet. P å sk ab ets lå g e r er u d 
sk å re t d y d er: Håb, tro og retfæ rd ig h ed sa m t n æ v n te årstal.
E fter erhvervelse af prism elysekrone og g u lv tæ p p e er m useets
k øbstadsstue fæ rdigopstillet.
In d re tn in g af m ag asin er i kæ lderen er tilen d e b ra g t m ed u n d ta 
gelse af tekstilm agasim et. I d e fæ rd ig e ru m e r opstillet stålreoler,
u n d er lo fte t e r opsat brandhæ m m ende plader, og cem entgulvet er
omlagt.
M useet deltog i A ktivugen i N ykøbing F. m ed en lille udstilling
af dokum enter og billeder, en b yvandring og et foredrag.
E ndvidere h a r der m ed god tilslu tn in g v æ re t afh o ld t yderligere
5 foredrag i m useets foredragssal sam m en m ed F oreningen til b e
varelse af k u ltu rm in d er.

Reventlow-Museet på Pederstrup
Til sikring af den vigtigste del af ark iv e t (bl. a. sta tsm in iste r C.
D. F. R eventlow s p riv atark iv , logibøger og jo u rn a le r m. m.) er a n 
sk affet to b ra n d fri boxe, som er in d m u ret i forbindelse m ed det ek 
sisterende a rk iv - og biblioteksvæ relse. D en betydelige ud g ift h ertil
e r afholdt af K nud H øigaards fond’s jubilæ um sgave.
M useets sam ling af strid ssk rifte r i anledning af landbolovene h a r
fået en betydelig udvidelse ved erhvervelse af Chr. C olbjørnsens
angreb på de jydske p ro p rie tæ re rs klage til kongen og de try k te
angreb og fo rsv ar i anledning af den ved h ø jesteret anlagte sag.
E ndvidere h a r m an erh v e rv e t et p o rtræ t af Kong F re d erik V ef
te r C. G. Pilo, en m orsom tegning af en høstscene m ed B ern sto rff
slot i baggrunden og N. T ruslew s ak v a tin ta stik af affæ ren ud fo r
T aars, hvor sø lø jtn an t W ulff m ed sine kanonbåde erobrede den en 
gelske brig »The Tickier«.
E ndelig h a r Ny C arlsbergfondet sk æ n k et en sm uk glaslysekrone
fra slutningen af 18. århundrede, hvorved m an i d et sidste af in 
te riø re rn e h a r fåe t u d ry d d et de m oderne kugle-pendler. F ra afd.
sp arek assed irek tø r A. R. P aulsens bo e r deponeret to m essinglyse
stag er (18. å rh .’s afstøbninger efte r et p a r baro k k e stager) erh v erv et
på P ed erstru p -au k tio n en i 1936.
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LOLLAND.FALSTERS H IS T O R IS K E SAMFUND

Generalforsamlingen
afholdtes tirsdag den 10. decem ber i N akskov. F orm anden, red a k tø r
V erner H ansen, aflagde følgende beretning:
D er er på L o llan d -F alster en sæ rdeles god interesse fo r det lo
k alh isto risk e arbejde. D ette g iv er sig udslag i, <at sam fundet h a r
om kring 1100 m edlem m er, og d e tte Ikan holdes, idet d e r .stadig er
en sæ rdeles god (tilgang a f nye m edlem m er, der o p v ejer afgangen.
M edlem stallet er forholdsvis istort isam m enllgnet m éd, h v ad lan d ets
øvrige am tShistoriske sam fu n d har.
S am fundet h a r i åre ts lløb h o ld t to a rran g e m en ter og begge m ed
en pæ n tilslutning. L ørdag den 15. ju n i v a r d e r e t besøg p å H alsted
K loster. T akket væ re lensgrevinde K rag-Ju el-V in d -F rd js’ store
g æ stfrihed m ed et »åbent hus« blev d e t en in te ressa n t oplevelse.
D er v ar også lejlighed til a t besøge d en gam le kirke, og ved en ef
terfølgende sam m enkom st på S tokkem arke kro fo rta lte m useum s
inspektør E rik Skov om H alsted K loster. Søndag den 1. septem ber
holdtes d en traditio n elle »udenøs-tuir«, -som gik til Møen m ed besøg
i F an efjo rd kirke. Ved frokosten i S kydevæ nget i S tege fo rta lte
m useum sinspektør H olger R asm ussen om Ny ord, som m an d e re f
te r k ø rte til og så et gam m eldags landsbysam fund, der h a r fået n u 
tidens civilisation i form af en bro.
Å rbogen er Ï høj g ra d sam fundets ansigt, og d e r m odtages a d sk il
lige p åskønnelser f ra m edlem m ernes side, isom viser, at d e er glade
for den. Å rbogen 1968 adskilte sig lid t fra tidligere års, id et den ik 
ke indeholdt stø rre bidrag, der udsendes i sæ rtry k .
S am fundet h a r i årenes løb udsen d t en del lo k alh isto risk e v æ r
ker, som sæ lges gennem boghandelen og til m edlem m erne til en
sæ rlig billig pris. D er k an næ vnes: Jørgensen og U ssing: L ollandsk
landsbyliv, H ans M ortensen: H esnæ sbagen, K aren Tox værd's opteg
nelser fra S ydfalster, K aj M unk: L andlige in te riø re r i lollandsk
bondem ål, Je n s Snedker: M ine erin d rin g er fra b arndom og ungdom ,
A lan H jo rth R asm ussen: M aj- og m idsom m erskikke p å Lolland,
Im. F elter: M aribo D om kirke og George N eilem ann: D en polske
indvan d rin g til L olland-F alster.
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D er frem sæ ttes nu og da ønsker om udgivel-se af lokalhistoriske
væ rker, blan'dt an d e t udsolgte. D et er im idlertid en lan g tid sin v estering af m ange penge, th i isalget tag er sin tid. E t eksem pel herp å
kan næ vnes, idet K aj M unks: L andlige in te riø re r i lo llan d sk bon
dem ål, der udkom i 1948, først nu ty v e å r efter er ved at v æ re u d 
solgt.
D et ihar ik k e v æ ret prøvet, om m edlem m erne i et tilstræ k k e lig t
amital ville (bestille et lo k alhistorisk væ rk, inden det udkom , så der
v ar en vis baggrund for en udgivelse, m en d e t ku n n e m åske fo r
søges ved lejlighed.
De lokalhistoriske em ner bliv er heldigvis d y rk e t p å m ange m åder,
i fo redragsræ kker, af-tenhøjskoler, ungdom sskoler og a n d re steder.
I det arbejde, som forgår b la n d t de æ ldre, viser det sig også, at
d e lokalhistoriske em ner h ø re r til dem , d e r er m est interesse for.
A m tsungdom snæ vnets foredragsliste indeholder adskillige lo k al
historiske ‘em ner og g iver oplysninger om, h v em d e r k a n b eh an d le
dem. D er vil dog v æ re brug fo r end n u flere lo k alh isto risk e fo re
dragsholdere. En fortegnelse over lokalhistoriske lysbilledserier
og film ville sik k e rt også væ re på sin plads.
S am fundet er tilslu tte t D ansk h isto risk F æ llesforening og d e n 
nes sektion: S am m enslutningen af 'lokalhistoriske F oreninger. M ed
lem m erne af sam fu n d et vil m odtage et sæ rdeles godt tilb u d , som
forhåbentlig m ange vil benytte sig af. D et d re je r «sig om, a t D ansk
h istorisk F æ llesforening vil udgive e t fire bind s m eget fin t b illed 
v æ rk om D an m ark s historie, og d e t vil m edlem m erne kunne b e
stille til en m eget rim elig pris.
D et e r i virkeligheden således, a t «medlemmerne i k o n tin g en tet
kun betaler, h v ad årbogen koster. D erfor er d et n ø d vendigt m ed til
skud, og sådanne b liv e r også ydet fra forskellige sider, h v ilk e t der
m å ta k k e s for. E t sæ rdeles godt eksem pel sa m fu n d e t fø ler som en
anerkendelse af s it arbejde er, at M aribo am tsråd u d en ansøgning
hæ vede tilsk u d et fra 400 til 800 kr., altså til d et dobbelte.
I v edtæ gterne stå r at sam fundets reg n sk a b sår g å r fra 1. oktober
fil 30. septem ber. D er 'er noget, som k a n tale tfor, a t d ette ved le j
lighed æ ndres til k a le n d e rå re t eller fin an så ret, d a d ette vil væ re
■mere p rak tisk . D et vil n atu rlig v is også betyde, at g en eralfo rsam 
lingen m å tte flyttes, m en det v a r vel ingen Skade til, a t den kom
væ k -fra den tra v le tid fø r jul.
D er er grund til a t næ vne de andre tfaktorer, som også gør en
in dsats på det lokalhistoriske felt. D et g æ ld er m useerne, fo re n in 
g ern e til bevarelse af k u ltu rm in d e r og arkiverne. D er e r dog g ru n d
til at Sige, at ark iv a rb e jd e t på Lolland ikke h a r fu n d e t sin endelige
form . E t ark iv for hele øen kan ikke løse opgaven, da d en er for
stor, m en det m å udspecialiseres i byerne m ed deres opland.
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B eretningen skal slu tte med en ta k til alle, som stø tter sam fu n 
det, bl. a. pressen, ti’l bestyrelsen for øt godt sam arb ejd e og til k as
sereren, frk. Louise H ansen, der u d fø rer et sæ rd eles u d m æ rk e t a r 
bejde.
K assereren, frk. Louise H ansen, oplæ ste regnskabet, som god
kendtes.
Til bestyrelsen nyvalgtes re p ræ se n ta n t Svend Åge Fabeoh L a r
sen, Bregniinige gi. skolie, H orbelev, og genvalg tes b aro n R. B ertoueh-L ehn, H øjbygård, pens. postbud R. K. N ielsen, G uldborg, læ 
re r Viggo L arsen, Torslunde, og skoleinspektør A. F. Heyn, F rejlev.
Som 'revisorer genvalgtes grosserer C. H. Bjelbo, N akskov, og pens.
fø rstelæ re r Ole A ndersen, Løjtofte.
Sam fundets frem tidige virksom hed drøftedes, cg der frem sattes
forskellige forslag til m øder og udflugter.

Driftsregnskabet for 1/10 1967— 30/9 1968
In dtæ gt:

kr. ø.
L ikvid beholdn., fra
forrige å r .............. 3.578,18
510,00
M edl.kontingent 65-66
—
1967 15.025,00
—
1968 8.835,00
F aste tilskud fra :
K u ltu rm in is te rie t..
A m tsråd et ..............
A ndre ......................
T ilskud til årbog 1967
R ask-Ø rsted F ondet
N ationalm useet . . .
Salg af bøger ..........
Refusion af papirafg.
R en ter ..........................
In d g ået porto ..........
D iverse (hæ vet på
b o g fo n d )..................
D iv e r s e ........................

1.850,00
800,00
1.295,00
350,00
4,000,00

U dgift:

kr. ø.
T rykning af årbog
1967 .......................... 24.832,30
T rykning af årbog
1968 à cto................. 7.000,00
1.191,53
M øder ......................
300,00
H o n o rarer ..................
D ansk h ist. Fæ llesf.
300,00
k o n tin g e n t..............
til bogudgivelse . . . 1.000,00
P o r t o ............................ 3.912,25
A d m in is tra tio n .......... 1.264,26
B eholdning a t o ver
føre til n æ ste å r .. 1.224,02

3.479,25
225,80
70,63
1,50
1.000,00
4,00
41.024,36

A ktiver.

41.024,36

Status pr. 1/10 1968

Fast kapital:
H oicks Legat, bankbog nr. 75155 ..............................................
Bogf ond, bankbog nr. 18704 ......................................................

500,00
865,62

L ik v id kapital:
B eholdning på driftsir egnskab et fordeller sig således:
Bankbog nr. 6-19005 ...................................................................
P ostgiro n r. 35525 .......................................................................
K o n tan t beholdning .......................................................................

63,12
1.069,80
91,10
2.589,64

Holeby, den 6. oktober 1968.
sign. L ouise H ansen.
F o ran ståen d e d riftsreg n sk ab og statu s gennem gået og fu n d et i
overensstem m else m ed de os foreviste bøger og bilag.
p. t. Holeby, den 10. oktober 1968.
sign. C. H. Bjelbo.
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sign. O. A ndersen.

BESTYRELSEN

Æ resm edlem m er: G reve F. Reventlow . Pens. fø rstelæ re r A. H.
Bendsen.
B estyrelse: R edaktør V erner H ansen, M aribo, form and. L æ rer
Viggo L arsen, T orslunde pr. Holeby, sekretæ r. B aron R. B ertouchLehn, H øjbygaard pr. Rødby. F ru D agm ar Jørgensen, T oreby pr.
Søllested. H an d e lsg a rtn e r J. B ek Pedersen, N akskov. D irek tø r F.
N abe-N ielsen, N ykøbing F. Pens. postbud R. K. Nielsen, G uld
borg L. D istriktsopm åler W. P aam ejer, N ykøbing F. S koleinspek
tø r A. F. Heyn, K ettinge. R e p ræ sen tan t Svend Åge Fabech L a r
sen, B regninge gi. skole, H orbelev.
F orretnings- og redaktionsudvalg: R edaktø r V ern er H ansen.
S koleinspektør A. F. Heyn. L æ re r Viggo L arsen. B aron R. B ertouch-L ehn.
U dvalg fo r udflugter: H an d elsg artn er J. Bek P edersen
mand). L æ re r Viggo L arsen. D istriktsopm åler W. P aam ejer.

(for

T ilsyn m ed m indestene: H an d elsg artn er J. B ek P edersen (for
m and). D irek tø r N abe-N ielsen. Pens. postbud R. K. Nielsen.
R epræ sen ta n tska b et fo r In stitu tio n en S ta tsm in ister C. D. F. R even tlo w s M inde og bestyrelsen for P ederstrup-m useet: B aron
B ertouch-L ehn.
B estyrelsen for L olla n d -F aister s S tiftsm u seu m : R ed ak tø r V er
n e r H ansen.
Kasserer: F rk. Louise H ansen, H øjbygaardsvej, Holeby.
R evisorer: G rosserer C. H. Bjelbo, N akskov. Pens. fø rstelæ re r
Ole A ndersen, Løj tofte. R evisorsuppleant: B an k d irek tø r H. T. Kyhl,
Nakskov.
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NYE M ED LEM M ER IN D T IL 1. MARTS 1969

L æ rer Siigurd A braham sen, R eventlow skolen, Toreby,
4920 Søllested.
F ru A nna A ndersen, V estervang 14, 4990 Sakskøbing.
L æ rer E rik A ndsager, Soesm arke, 4862 G uldborg L.
F ru G rethe B jerre, K ongensgade 35, 4800 N ykøbing F.
O verbibliotekar F rk. Ida B achm ann, Sdr. B oulev ard 58,
4930 M aribo.
F rk . Lilly B althersen, S oesm arke, 4862 Gu'lborg L.
Mr. V. E. Bowen, 43 Collins A venue, Linden, New Zealand.
B ørnebibliotekar E ster F ro stad C hristensen, Sdr. B oulevard 58,
4930 M aribo.
F o rstk an d id a t G erda Dons, Reersø, 4990 Sakskøbing.
F ru S. E llehave, V estervang 1, K raghave, 4800 N ykøbing F.
T oldopsynsm and O laf F rederiksen, 4945 Femø.
T orben Getteirmamm, S undby Allé 11, 4800 N ykøbing F.
S ognepræ st V. G ustav, V estergade 28, 4970 Rødby.
G ård ejer A rne H ansen, »K okhavegård«, Nagelsti, 4800 N ykøbing F.
G ård ejer C arl H ansen, Ryde Skov, 4920 Sbllested.
G a rtn e r Sven H ansen, T artinisvej 24 2. th., 2450 K øbenhavn S. V.
R en tier V iktor H ansen, Sørup, 4894 0 . Ulslev.
L æ re r F inn H endriksen, T uekæ rvej 25, 4960 Holeby.
A lbert H enriksen, Nr. G yldenbjerg, 4983 D annem are.
H usejer Kr. H enriksen, P årup, 4951 N ørreballe.
F rk. V. H enriksen, S tødstrup, 4863 E skilstrup.
G ård ejer Claus H offm ann, »Pom m ergård«, 4894 0 . Ulslev.
H an d elsg artn er C arl Jensen, Soesm arke, 4862 G uldborg L.
K øbm and M ogens Jeppesen, Langgade, 4800 N ykøbing F.
K rim ina loverb etjen t Otto K alkar, Langø, 4911 K appel.
G uldsm ed E. Kelø, K lostergade, 4930 M aribo.
In sta lla tø r E. C. Kok, 4952 S tokkem arke.
G ård ejer L aur. Kok, E rik stru p , 4930 M aribo.
Fr. E sth er L arsen, Ø stervang 21, 4930 M aribo.
Fr. E lna L aursen, M øllersvej 21, 4800 N ykøbing F.
Fr. R e u ter L orentzen, Lille Fuglsang, K arleby, Falster.
P le je r Ebbe M adsen, Syl tholm sgade 8, 1. 4970 R ødbyhavn.

96

B ent Som m er M adsen, Egense, 4840 Nr. A lslev.
A xel M iehaelsen, G rim strup, 4930 M aribo.
K om m unesekretæ r Ju u l W erner M ikkelsen, N ebbelunde,
4970 Rødby.
M aler K n u d Mogensen, U llerslev, 4900 N akskov.
O verlæ ge K nud A lling M øller, Ejegodvej 33, 4800 N ykøbing F.
Fr. T hora N ahm ens, T ræ g ård en 12, «2., 2300 K øbenhavn S.
S ognepræ st H erm od Nielsen, 4941 Bandholm .
B ankfuldm æ gtig Mogens Nielsen, N akskovvej 1, 4952 Stokkem arke.
T øm rer O tto Nielsen, B yvangen 9, Rørbæ k, 4990 Sakskøbing.
P o stvagtm ester V erner Olsen, LI. Løj tofte, 4900 N akskov.
Nr. Ø rslev Ungdomsskole, F o rsta n d e r Holm P etersen, Egebjerg,
4800 N ykøbing F.
G ård ejer Viggo P edersen, T horsøgaard, 4895 E rrindlev.
Poul Poulsen, Bakkedall 13, 2900 H ellerup.
Fhv. sk oleinspektør Helge Rahbek, Solsikke vej, 4990 Sakskøbing.
E kspedient V erner Rasm ussen, B ruserup, 4873 Væggerløse.
A rk itek t Jørg en R avn, K æ rm indevej 1, 2600 G lostrup.
P ro k u rist K. Sørensen, Sdr. B oulevard 31, 4930 M aribo.
P er Sørensen, E ilersvej 15, 4900 N akskov.
Fr. M iska S türup, Fayesvej 37, 4900 N akskov.
F isker Povl Tam bour, S trandvëj, 4862 G uldborg L.
L ektor H. C. V estergaard, Svingelsvej 102, 4900 N akskov.
M u rerm ester W inther, Tilegade 37, 4900 N akskov.
Fr. Inga Ø rvad, Chr. X A llé 19, 2., 2800 Lyngby.
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ARBØGER OG H IS TO R IS K E S KR IFTE R
OM LOLLAND-FALSTER

U dgivet af sam fundet:
Å rbøgerne:
B oghandlerprisen for nyeste udgave 20 kr.
T idligere årgange, h voraf en del er udsolgt 5 kr.,
bo g h an d lerp ris 10 kr.
Im m anuel F elter: M aribo D om kirke 1416-1966 10 kr.,
bogh an d lerp ris 20 kr.
G eorge N ellem an: Den polske indv an d rin g til L o llan d -F alster
10 kr., bog h an d lerp ris 20 kr.
K aren T oxvæ rds optegnelser fra S y dfalster 9 kr.
bo g h an d lerp ris 18 kr.
Jø rgensen og U ssing: L ollandsk landsbyliv 9 kr.,
bo g h an d lerp ris 18 kr.
K aj M unk: L andlige in te riø re r i lollandsk bondem ål 10 kr.,
bog h an d lerp ris 20 kr.
Je n s Snedker: M ine erin d rin g e r fra barndom og ungdom 8 kr.,
bo g h an d lerp ris 16 kr.
H ans M ortensen: H esnæ sbogen 9 kr., boghandlerp ris 18 kr.
A lan H jo rth R asm ussen: M aj- og m idsom m erskikke på L olland og
F a lste r 5 kr., boghandlerpris 10 kr.
U dgivet af andre:
Svend Jørgensen : Bag diger og hegn I. 8 kr.
M aribo am ts sted n av n e 20 kr.
N achskous belejring 7 kr.
Je n s L arsen: K ippinge kirk e og den hellige kilde 12 kr.
F aistersm in d e r 1913-63 4 kr.
C zarens hus i N ykøbing 3 kr.
K appel k irk e 5 kr.
N. P. N ielsen: L ivet i B irg ittin e rk lo stre t i M aribo 3 kr.
Je n s W olsing: H oleby I-II a 8 kr.
L o llan d -F alsters S tiftsm useum 12 kr.
B estillinger
på årbøger og historiske sk rifte r sendes til form anden, red a k tø r
V erner H ansen, M useum sgade 3, M aribo.
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Denne bog er trykt i Lollands-Postens Bogtrykkeri, Maribo.
Teksten er sat med 10 og 8 pkt. Excelsior. Papiret er svensk
specialglittet illustrationstryk og amer. chromokarton fra
Havreholm. Clichéer: Buchtrup, Aarhus.

