SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum 1984-85
Redaktion: Frank Birkebæk og Flemming Rasmussen
Tilrettelæggelse: Karin Mai og Flemming Rasmussen
Sats: Idesign Grafisk Service
Tryk: Elsgaards Bogtrykkeri
ISBN 87-88563-04 9
ISSN 0170-928X

Forsiden: Økserne fra Hulegård jættestuen. Her første
gang præsenteret for museet i finderens stue. (Foto
Flemming Rasmussen).

Bagsiden: Fugl udskåret i ben. Legetøj fra o. 1300.
Fundet i Allehelgensgade. (Foto Flemming Rasmus
sen).

ROMU
Årsskrift fra Roskilde Museum
1984-85

ROMU

O

____

Årsskrift fra Roskilde Museum

1984-85

Roskilde 1986

Indhold
Et nyt Roskilde Museum
afFrank A. Birkebæk.....................................................................................

7- 10

En amatørarkæolog ser tilbage
afHalvor Petersen...........................................................................................

11 - 20

En boplads fra Maglemosekulturen ved Korsbjerggård
afSøren A. Sørensen.......................................................................................

21-34

Dobbeltjættestuen på Hulegårdsmarken
af Mette Høj.....................................................................................................

35- 52

Nye fund fra den yngre bronzealders affaldsgruber
af Søren A. Sørensen.......................................................................................

53- 62

Langs Lammegade - fra vikingetid til nutid i den sydlige udkant
af det gamle Roskilde
af Michael Andersen.......................................................................................

63- 80

Roskilde grundtaxt 1682
af Eugeniusz Gasiorowski..............................................................................

81-94

Fra smedje til købmandshandel - om Liitzhøftforretningens
bebyggelseshistorie
af Grete Rung og Åge Sinkbæk......................................................................

95-108

Tobaksfirmaet Ferdinand Bang's Efterfølger
afetnologigruppen v/O le Jørgensen.............................................................. 109-120
Glimt af Oluf Nielsens liv
v/ Ole Jørgensen............................................................................................. 121-128

Færgefarten på Roskilde Fjord
afetnologigruppen v/Ole Jørgensen.............................................................. 129-180
Barn i et fremmed land - finske børn på roskildeegnen fra 1941
af Grete Rung................................................................................................... 181-204

Om registrering af uindrammede håndtegninger i Roskilde Museum
afLaura Bjerrum........................................................................................... 205-206

Roskildes sidste smedje
afInge Bøje Brun og Hanne Jochumsen...................................................... 207-218
Projekt stammebåd - et formidlingsprojekt
af Marianne Rasmussen og Karina Sørensen.............................................. 219-226
Hvad det var!...................................................................................................

227

Roskilde Museums bestyrelse........................................................................ 228-229
Roskilde Museums åbningstider....................................................................

230

5

Et nyt Roskilde Museum
AfFrank A. Birkebæk

Fig. 1. Museet har foreslået, at gaden foran Sukkerhuset bliver en del af museets udstillinger. Det er
tanken på det fredeliggjorte område at genetablere brolægningen og her udstille eksempler på ældre
gadeinventar fra byen: Gadeskilte, bænke, aviskiosk fra Hestetorvet, granitregnvandsrender m.v.
(Tegning Eugeniusz Gasiorowski).

Så lykkedes det.
I 1985 faldt de sidste brikker på
plads i det ganske store puslespil, der
fuldt færdig - ikke overraskende - dan
ner et billede af det nuværende Roskil
de Museum sammen med Sukkerhuset
(den gi. Brandstation). Vi har med iver
siddet bøjet over dette puslespil på
museet, fordi vi syntes, at motivet sim
pelthen var så godt. Sukkerhuset var
ganske enkelt det eneste naturlige sted,
at udbygge museets udstillinger.
Ved beslutning i Roskilde Byråd i

begyndelsen af året blev det vedtaget,
at ca. 700m2 udstillingsareal i Sukker
huset m.v. skulle tilfalde museet. Og
samtidig blev der vedtaget principbe
slutning om, at hele karreen skal
indrettes til lokalmuseum i den takt,
den fraflyttes.
På alle måder var det en glædelig
dag. Faktisk er det årtier siden, at tan
ken første gang blev fremsat. Allerede
dengang kunne det knibe med at huse
by og egns rige samlinger. Igennem
årene er disse samlinger blevet stærkt
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udbyggede, både kvantitativt og kvali
tativt, og kun ganske fa procent kunne
efterhånden formidles i udstillingerne.
Faktisk svarede det pladsmæssigt til at
skulle indrette dagligstue i et kosteskab.
Igennem de sidste 6-7 år har museet
faet mulighed for at opbygge en rimelig
tidssvarende museumsinstitution. Men
det er først og fremmest foregået »bag
kulissen«.
Den forøgede aktivitet skabte også
en kraftig stigning i brugen af museet.

Og udviklingen i samfundet har samti
dig skærpet interessen for de historiskeog kulturelle forudsætninger. Udstillin
gerne i Liebes Gård kunne slet ikke
modsvare denne interesse, og det var
som sagt langt fra et gyldigt udtryk for
det, samlingerne formåede.
På den baggrund var det en yderst
værdifuld beslutning, Roskilde Byråd
traf, og en afgørende opbakning af mu
seets arbejde.
Nu er resten så op til os selv - sådan
da. Målet er at opbygge et »nyt« Ros

Fig. 2. Domkirkemuseet. I et samarbejde mellem Domsognets Menighedsråd og Roskilde museum
etableres Danmarks første Domkirkemuseum i det nye Roskilde Museum. Fra udstillingen bliver
der visuel kontakt med Domkirken. (Tegning Marianne Prien).
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kilde Museum, hvor den forøgede
plads giver mulighed for - på en forhå
bentlig gedigen måde - at formid
le den lokale kulturhistorie.
Planlægningsarbejdet er i fuld gang.
Dette arbejde har sit udgangspunkt i
ønsket om, at nyopstille hele museets
permanente udstilling. Altså simpelt
hen starte forfra.
Først og fremmest ligger der de
grundlæggende overvejelser om hvad,
der er tyngdepunkterne i den lo
kale kulturhistoriske udvikling og hvor

samlingerne er repræsentative. På den
måde får vi også delvist udskilt de hul
ler, der er i vores viden og i museets
genstandssamling. Der, hvor hullerne
er, kan vi så intensivere undersøgelses
arbejdet og forhåbentligt fa lukket nog
le af disse laguner. Til hjælp i
dette arbejde, har museet søgt nogle be
skæftigelsesprojekter, som bl.a. skal
deltage i det arkæologiske undersøgel
sesarbejde og i undersøgelser indenfor
nyere tids historie under kyndig ledelse
af museets inspektører.

Fig. 3. Den kommende museumsgård (Tegning Eugeniusz Gasiorowski).
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Samtidig foregår så overvejelser om,
hvordan vi skal formidle, og her er det
først og fremmest principperne for de
nye permanente udstillinger, der de
batteres. Både indhold og rammer. Det
er en styrke i dette arbejde, at diskus
sionen bliver så bred som mulig.
Museet har derfor allerede forelagt
de første tanker omkring det nye muse
um for museumsforeningens medlem
mer. Og det er tanken, at fortsætte den
ne procedure, efterhånden som arbej
det skrider frem.
Fremgangsmåden synes os naturlig.
Det drejer sig om, at fa opbygget et
nyt lokalmuseum - med understreg
ning af ordet lokal -.
Det er her, Roskilde og omegns hi
storie skal belyses - ikke rigshistorien
fra Arild til i dag.
Jo bredere lokal engagement i op
bygningsarbejdet, jo mere mangfoldige
bliver synspunkterne - og dermed in
spirationen. Også på et andet plan er
det lokale engagement helt afgørende.
Det forholder sig nemlig sådan, at en af
forudsætningerne for byrådets beslut
ning var, at museet selv tilvejebragte
midler til financiering af selve udstil
lingsopbygningen.
De foreløbige beregninger viser, at
museet har et kapitalbehov på 2-3
mill. kr. til de nye udstillinger. Vi
har udarbejdet en ansøgning, formet
som et lille hæfte, hvor udstillingsplaneme præsenteres.
Med det på bordet, er det vores håb,
at erhvervslivet i Roskilde vil være
med til at financière opbygningen af et
nyt lokalmuseum.
Arbejdet er således i gang. Og det
skal ikke være nogen hemmelighed, at
det er en spændende opgave for et mu
seum. Hvornår er den så afsluttet?-er
det naturlige spørgsmål. Svaret må bli
ve lidt svævende, fordi det nye pusle
spil nu er i fuld gang - og det består og
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så af en del brikker, der skal passes
sammen. Og der er altså mange, der
skal være med til at fa dem til at passe
sammen. Men tør vi skyde på somme
ren 1987?

En amatørarkæolog ser tilbage
AfHalvor Petersen
Siden jeg var dreng, har jeg været gre
bet af arkæologien eller »læren om de
gamle ting«, denne videnskab, hvor
man søger at udrede, hvordan fortidens
mennesker levede ved at studere knog
ler, potteskår, redskaber, smykker og
andre af deres efterladenskaber.
Tidligt blev jeg smittet af min farfars
begejstring for, hvad man i familien
med et lidt overbærende smil kaldte
»gamle ben«. Farfar havde faet sin in
teresse for arkæologien, da han i sin
drengetid på Samsø i 1870'eme sam
lede »kiler« til redaktøren, landbofore
ningens sekretær. Redaktøren var en
meget kulturhistorisk interesseret per
son, som boede i farfars fødeby Østerby.
En anden påvirkning modtog jeg fra
min historielærer i mellemskolen. Han
havde en enestående evne til at overfø
re sin begejstring for fortiden til flere af
os drenge. Det var på hans foranled
ning, at jeg soppede i strandkanten ud
for Kastrup Lufthavn ivrigt spejdende
efter flintredskaber fra Carstensmindekulturen.
Da jeg som stud, polyt. tilbragte et
par af mine sommerferier under krigen
som høsthjælper på Samsø, var der rig
lejlighed til at samle oldsager ved
Stavns Fjord, hvor det vrimlede med
skive- og kæmeøkser fra Ertebøllekulturen. Jeg rejste hjem tungt belæsset
med flintredskaber.
Når lejlighed derefter bød sig, gen
optog jeg min samlervirksomhed, men
ellers var der en årrække, hvor jeg først
og fremmest dyrkede mine arkæologi
ske interesser gennem læsning.

Strejftog i omegnen af Roskilde
Fra foråret 1971 gik jeg i lag med at sø
ge efter spor af oldtidsbosættelsen i
omegnen af Roskilde. Det begyndte
med besøg på nogle af de mesolitiske
lokaliteter, der ligger nær ved fjorden,
og som Therkel Mathiassen, Ole Høj
rup og Povl Simonsen havde beskre
vet i faglitteraturen.
Samtidig forsøgte jeg at opspore ikke
publicerede lokaliteter på samme kul
turtrin ved at følge såvel den nuværen
de som tidligere kystlinier.
De første par år strejfede jeg om
kring langs stranden fra Hammerhage
ved Lille-Rørbæk og sydover til Søn
der 0 ved Veddelev. Jeg fortsatte på
den anden side af Roskilde langs stran
den ud for Bistrup Parcelgård op over
Bognæs og videre til Herslevpynten.
Helt ud til Tempelkrogen strakte mit
jagtområde sig. Selv om jeg gik, hvor
andre var ude i samme ærinde, gjorde
jeg mange gode fund fra Kongemoseog Ertebøllekulturens kystbopladser.
Efter to års undersøgelser af mesoli
tiske kystkulturer voksede trangen til
også at kigge på oldtidsbosættelsen hø
jere oppe på land, og det var af flere
grunde nærliggende at koncentrere in
teressen om Himmelevs omegn. For
det første er der mange oldtidsgrave på
egnen, for det andet er afstanden fra
min bopæl til disse kort, og for det
tredie havde jeg hørt, at en arkæologisk
interesseret gårdejer på egnen, tidligere
formand for Himmelev sogneråd Kris
ten Nilausen, Gammelgård, havde op
samlet mange oldsager på sin jord.
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Vilhelm la Cour så i »Sjællands
ældste Bygder«, 1927, i de mange grave
et bevis på en betydelig oldtidsbosæt
telse, som han benævnte Østenfjords
bygden. Selv om gravenes beliggenhed
strengt taget kun viser, hvor man an
bragte de døde, var det vel rimeligt at
antage, at gravene lå i nærheden af de
steder, hvor man levede. Det måtte
derfor være en værdig opgave for en
amatør nærmere at opspore, hvor
Østenfjordsbygdens bonde ryddede
skov, dyrkede jord og holdt kreaturer.
Først på sommeren 1973 aflagde jeg
Kristen Nilausen et besøg. Jeg fik en
venlig modtagelse og så hans smukke
samling af stenaldersager, som han i
mange år havde opsamlet på gårdens
marker. Han gav mig en række oplys
ninger om arkæologisk interesserede
mennesker i sognet og rådede mig i øv
rigt til at kigge nærmere på nabogården
Korsbjerggårds marker. Det skulle si
den hen vise sig at være et godt råd.

Korsbjerggård
Korsbjerggård ligger på Veddelev by's
jorder i den nordlige del af Himmelev
sogn. Dens marker grænser mod nord
til Ågerup sogn og mod syd til Maglemose, der tidligere var Veddelevbøndemes tørvemose. Mod øst når gårdens
marker ud til Store Valbyvej, og mod
vest ender de knap 300 meter fra Frederiksborgvej.
Ved en opmåling af Veddelev by's
jorder i 1796 var gården endnu ikke
flyttet ud fra landsbyen. Dens marker
blev på kortet markeret med matrikel
nummer 14 og navnet Peder Ibsen.
Mod øst i nærheden af Store Valbyvej
henviser
betegnelserne
»Homdys
Agre« og »Homdys Enge« på det gam
le kort til en dysse, der nu næsten er
udslettet. Området mellem Homdysse
og stedet, hvor gården siden kom til at
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ligge, er på kortet kaldt »Sand Agre«.
På gårdens vestligste mark er indtegnet
såvel den endnu bevarede Ejlershøj
som en nærliggende, senere sløjfet høj
mod nordøst.
Efter høsten i 1973 startede jeg mine
vandringer på Korsbjerggårds jord, i
den første tid dog uden at finde noget
som helst. Men i oktober kom de første
fund, og ved årets udgang var det ble
vet mere og mere klart, hvor det især
lønnede sig at lede på det store areal,
selv om resultatet af de hidtidige un
dersøgelser havde været beskedent.
Gårdejer Mads Poulsen, Svanemo
segård, Glim, havde fra november 1973
forpagtet Korsbjerggård af Roskilde
Kommune. Jeg mødte ham ved forårs
arbejdet i marken i marts 1974 og fik
tilladelse til fortsat at færdes på gårdens
jord, en tilladelse jeg er meget taknem
melig for, at han gav mig. Østenstor
menes ødelæggelse af det tilsåede, san
dede areal øst for gården bevirkede, at
tilladelsen kunne bruges næsten uaf
brudt i de følgende 14 måneder, hvor et
område af Sandagre lå ubevokset hen
og derfor kunne gøres til genstand for
en grundig overfladeopsamling.
Det blev en hektisk tid. I disse 14
måneder besøgte jeg Korsbjerggårds
marker gennemsnitlig ca. 10 gange om
måneden. Da Mads Poulsen for at hol
de kvikken nede lejlighedsvis harvede
det område, der var blevet ødelagt af
sandflugten, og da regn og blæst
ustandseligt ændrede den nøgne sand
flades udseende, var der gevinst hver
gang, jeg besøgte stedet. Når jeg gik så
hidsigt til værks, hang det sammen
med, at jeg følte at have stedet for mig
selv. Kun et par gange mødte jeg arki
tekt Preben Neve i samme ærinde,
men han holdt sig stort set til et stærkt
afgrænset område, hvor han havde fået
lov til at anlægge køkkenhave. En an
den årsag til min ivrige og systematiske

gennemgang af området var frygten for
udlægningen af slam over markerne.
En notits i Roskilde Tidende i maj
1974 bebudede nemlig, at der ville bli
ve etableret en plads til slamoplag ved
Korsbjerggård.
Det blev efterhånden mere og mere
klart for mig, at det var et usædvanligt
sted, jeg havde fundet, og jeg tænkte på
at underrette Nationalmuseet. Det var
nemlig vanskeligt at drage sikre slut
ninger på grundlag af det efterhånden
store materiale, som udelukkende be
stod af overfladefund. En amatørarkæ
olog skal som bekendt holde sig til
overfladen. Men måske en gravning

udført af sagkyndige kunne give de
brikker, som gjorde det lettere at fortol
ke, hvad det var, jeg havde fundet.
Sommeren 1975 stod Korsbjerggårds
marker med byg, og jeg kunne puste
lidt ud. Fundet var nu oppe på ca.
1200 genstande, når jeg talte ca. 230
potteskår med. Af de henved 1000
flintredskaber var ca. 35% pilespidser.
Pilespidserne spændte over 7-8000 år
fra skafttungepil af Ahrensburgtype til
hjerteformede pilespidser fra dolktidbronzealder. Pilespidserne dominere-

Fig. /. I hundredvis af tværpile fundet inden for et meget begrænset område vidner om jagtaktiviteten
i jægerstenalderen.
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Fig. 2. Senneolitiske pilespidser forekommer i mange former (med skafttunge og forskellige typer
indskæring).

des dog af tværpile, fortrinsvis med
skæv æg og med nogle så store, at de
snarere har været brugt som spydspid
ser end som pilespidser. Fundet omfat
tede også sikre spor af Maglemosekultur i form af mikroliter og mikroflækkeblokke.
Foråret 1976 blev der så for første
gang kørt et tykt lag slam ud på mar
ken fra slambassinerne. Havde det væ
ret ene organiske bestanddele, kunne
jeg have trøstet mig med, at de ville
forsvinde med tiden, men desværre var
der i slammet en masse forvirrende ra
gelse af materialer som plast, glas, jern
osv., som ville blive liggende og fremo
ver give stedet karakter af losseplads.
Heldigvis var der endnu uberørte om
råder, men nu hastede det med at ind
berette til Nationalmuseet.
14

Indberetning til Nationalmuseets 1. af
deling

21. juni 1976 indberettede jeg fundet på
Korsbjerggård til Nationalmuseets 1.
afdeling. På dette tidspunkt omfattede
min opsamling ca. 1600 genstande,
hvoraf de 2-300 var potteskår. Der var
intet affaldsflint imellem. Det afgjort
mest karakteristiske ved fundet var den
hyppige forekomst af flintpilespidser, i
alt ca. 500. Den bedste parallel i litte
raturen til de hyppigst forekomne ty
per var beskrevet af Erik Westerby i
hans arbejde om stenalderbopladser
ved Klampenborg fra 1927. Groft an
slået var ca. 60% af de ca. 500 pile
tværpile med skrå æg og af størrelsen
1,5-4,0 cm, ca. 15% af samme type,
men af størrelsen 4,1-6,0 cm, ca. 20%

tværpile med lige æg og ca. 5% senneolitiske pile af typerne fra dolktid (bron
zealder). Det var påfaldende, at andre
redskaber end pile fra perioden, hvor
skråæggede pile dominerede, forekom
meget sjældent.
Nogle ganske fa af lerkarskårene var
ornamenterede. Fire randskår kunne
sammensættes til eet sammenhængen
de stykke af et forrådskar med udven
dig mundingsdiameter ca. 19 cm.
Typisk for fundet var også de mange
små og tilsyneladende formålsløse af
slag af slebne flintredskaber, hyppigst
tyndnakkede økser. Større øksefrag
menter var sjældne. Dertil kom store
mængder af skrabere, bor, knive og sa
ve af flintskiver og -spåner. Flækker og
redskaber heraf var sjældne. Såkaldte
kragesten0 forekom hyppigt. Fra senneolitisk tid var der mange fragmenter
af flintdolke og -segl samt enkelte ube
skadigede flintøkser og -segl.
Bronzealderen var bl.a. repræsente
ret ved en dobbeltknap af bronze og

Fig. 3. 18 mm lang senneolitisk pilespids med
halvrund indskæring (»hjerteformet pilespids«).

jernalderen bl.a. ved tenvægte.
14 dage senere fik jeg besøg af muse
umsinspektør C. L. Vebæk, som besig
tigede sagerne, som jeg havde lagt lidt
overskueligt frem. Til stede var også
Mads Poulsen. I sin foreløbige rapport
skrev Vebæk til slut:
»Alle fund hidrører fra overfladeop
samling, og tilsyneladende ligger tinge
ne fra de forskellige kulturer blandet
mellem hinanden i pløjelaget. Men der
bør dog forsøges med nogle prøvehul
ler og evt. søgegrøfter for at konstatere,
om der på stedet skulle være dækkede
(og urørte) kulturlag. Det aftaltes, at ci
vilingeniør Petersen og undertegnede
foretager en sådan prøvegravning på
stedet til efteråret, når komet er af mar
ken.
Ifølge forpagter Poulsen er der de se
nere år pløjet noget dybere end før, og
herved er utvivlsomt en del materiale
kommet for dagen. Højst sandsynlig vil
der fortsat kunne findes mange oldsa
ger på denne lokalitet ved intens afsøg
ning af terrænet, og det skulle være
muligt væsentligt at forøge det allerede
foreliggende, betydelige statistiske old
sagsmateriale«.
Ved prøvegravningeme, som fandt
sted i slutningen af august, lykkedes det
ikke at spore dækkede, urørte kultur
lag.
I årene der er gået siden Vebæks
rapport, har jeg fortsat den intense af
søgning af terrænet. Den havde ved ud
gangen af 1984 bragt det samlede antal
oldsager fra Korsbjerggårds jord op på
ca. 2600 genstande, hvoraf godt 300
var potteskår. Af de ca. 2300 flintred
skaber var næsten 45% pilespidser. Det
kunne se ud som om, at stedet snart er
tømt for oldsager, men dels har mar
ken ikke ligget øde hen som i den før
ste tid, og dels har udspredningen af
slam de senere år været en voksende
gene for opsamlingen.
15

Fig. 4. Tenvægte fra jernalderen. (Foto Flemming Rasmussen).

Senere tiders efterladenskaber

Når man går med blikket rettet mod
jorden og kigger efter oldsager, kan det
ikke undgås, at man også far øje på an
dre interessante ting. Det bliver efter
hånden en broget samling kulturefter
ladenskaber, marken kaster af sig. Her
er, hvad jeg har opsamlet i tidens løb
på Sandagre:
1- skilling, 1621, Christian 4.
2- skilling, 1661, Frederik 3.
8-skilling, 1702, Frederik 4.
2 stk. 1-skilling, 1771, Christian 7.
1- øre, 1922, Christian 10.
2- øre, 1927, Christian 10.
5-øre, 1927, Christian 10.
1-øre, 1934, Christian 10.
1-øre, 1941, Christian 10.
16

20 metalknapper, flere med mønster.
Fragment af metalspænde.
Fragment af ske med initialerne E.H.
A.Ch.S. A.A.D., der formentlig står for
Ejlershøje Anders Christoffersen Ane
Andersdatter. Anders Christoffersen
overtog Korsbjerggård ca. 1850.
Fragment af bly lysestage.
Vedhæng af metal med grønt glaspris
me.
Sølvbroche.
Signet med navnet P. Larsen over en
sabel.
20 fragmenter af stjertpotter, 12 tæer og
8 stjerte.
128 fragmenter af kridtpiber.

Det er små, uanselige ting, der alli
gevel fortæller et og andet om livet på
gården i nyere tid. Mange af knapperne
og kridtpibestumpeme hører nok
hjemme i tiden lidt før og lidt efter
1800 og kan tænkes at være kommet på
marken via gødskningen. Flere af
kridtpibefragmenteme lader sig for

mentlig datere ved hjælp af ornamen
tikken. Et er mærket STUBBEKIØBING, hvilket angiver, at piben er
fremstillet på Daniel Rasmussøn
Smidts fabrik i Stubbekøbing, omtalt
første gang i 1767; Smidt døde 1786.

Fig. 5. Metalknapper fra nyere tid (o. 1800), de fleste med mønster.

Fund på nabomarker
Nu og da har jeg også kigget lidt på
Sandagres nabomarker i Ågerup sogn.
De tegner stort set det samme forhisto
riske billede, men fundhyppigheden er
betydelig mindre.
Sidst i marts 1977 var Mads Poulsen
i gang med at harve og så på den lette

jord. For at være lidt på afstand af
markarbejdet slog jeg derfor et slag ind
over nabomarken ud mod Store Valbyvej. Der kunne jeg bøje mig ned og
samle et skålformet bronzespænde op.
Det var et smykke af den type, som
kvinderne i sen jernalder og vikingetid
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bar på skulderen for at holde sammen
på tøjet. Det var 10 cm på den længste
led. På oversiden fandtes fire knopper
og utydelig ornamentik, dog var der til
syneladende to øjne i den ene ende. På
bagsiden var nåleskeden bevaret, men
nåleholder og nål var borte. Nogle
rustansamlinger tydede på, at nålen
havde været af jern. På smykkets bagsi
de sås endvidere aftryk af vævet tøj,
som formentlig har været trykket fast
på bagsiden af voksmodellen, som stø
beformen blev lavet over.
Smykket blev afleveret på National
museet som danefæ. Museet oplyste, at
det var et sjældent stykke, som stam
mede fra yngre germansk jernalder (8.
årh. e. Kr.). En uge efter afleveringen
mødte museumsinspektør Vebæk op
på findestedet for med en metaldetek
tor at afsøge de nærmeste omgivelser.
Spænder af denne art blev altid båret
parvis, så der skulle være endnu en
chance for at finde et spænde, hvis der
var tale om gravgods. Det lykkedes dog
ikke. Og selv om jeg på Nationalmuse
ets opfordring holdt stedet under opsyn
sommeren igennem, blev det kun til
det ene spænde. Derimod opsamledes
en del oldsager af flint, især tværpile
med skrå æg. Den sommer var der lagt
kartofler på marken, så fundforholdene
var ret gode. Jeg har skrevet et lille
stykke om bronzespændet i årsskriftet
for 1977 fra Egnshistorisk Forening i
Gundsø.

Uroksen fra Overdrevsgård

I 1974 fortalte fru Erna Henriksen, en
ken efter den tidligere ejer af Over
drevsgård, som ligger nogle fa hundre
de meter fra Korsbjerggårds marker, at
der engang var fundet skelettet af en
urokse i moseområdet sydvest for går
den. Det vakte naturligvis min interes
se, da jeg som nævnt havde fundet sik
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re spor af Maglemosekulturens jægere i
nærheden. Via professor, dr. med.
Vilh. Møller-Christensen, der havde
gravet uroksen ud, fandt jeg frem til
fhv. skolebestyrer Johs. Bjerg-Nielsen,
som kunne fortælle, at han opbevarede
skelettet i konserveret, men ikke sam
let stand. Han kunne imidlertid også
fortælle, at der ingen spor var af pile
skud på skelettet. Senere lod jeg min
viden gå videre til Roskilde Museum,
hvor man i dag kan se urokseskelettet
samlet.
I dag ved vi, at en urokse udmærket
kan have været anskudt af Maglemose
kulturens jægere, uden skelettet behø
ver at vise spor heraf. Fundet i 1983 af
Prejlerup-uroksen viste netop, at den
formentlig var blevet ramt af mindst
ni forskellige pile forsynet med mikroliter, som fandtes tæt ind til knoglerne,
men ikke siddende i disse. Den omhyg
gelige udgravning og de epokegørende
slutninger, der kan drages heraf, er be
skrevet i »Nationalmuseets Arbejds
mark 1984«.
Da der måske også kan være en
sammenhæng mellem uroksen fra
Overdrevsgård og sporene af Maglemosekultur nogle fa hundrede meter fra
mosen, hvor uroksens skelet blev fun
det, har jeg bedt mag. art. Søren A. Sø
rensen om at kigge på den del af mine
opsamlinger fra Korsbjerggård, som
med sikkerhed kan fortælle os noget
om Maglemosekulturen på stedet.

Fig. 6. De viste genstande er fundet på Sandagre bortset fra den tresidede pilespids, som er opsamlet
ca. 700 meter syd herfor.
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Konklusion

Litteratur
En beretning som denne bør indeholde
en konklusion. I over 10 år har jeg søgt
at fravriste området ved Korsbjerggård
dets hemmeligheder om de mennesker,
der i årtusinder har færdedes der. Er
det lykkedes? De mange fund har for
talt et og andet, men mange ubesvare
de spørgsmål står tilbage. Een ting står
mig dog mere og mere klart: Stedet må,
så længe her har færdedes mennesker,
have været et eftertragtet jagtterræn.
Hvorfor ellers de mange pile? Havde
det været en pilemagers værksted, ville
jeg vel også have fundet talrige forar
bejder.
Når jagten er gået ind, og jagtgevæ
rerne knalder herude, går mine tanker
årtusinder tilbage til den tid, hvor jæge
ren færdedes lydløst i terrænet med bue
og pil.

Note
1) J. Winther fandt i begyndelsen af
trediverne talrige små, sorte, rullede
flintesten (kragesten) i kulturlagene
på Troldebjerg. Han mente, at de
var hjembragt i en bestemt hensigt
og kunne have været anvendt som
legetøj eller spillesten. Der har sene
re også været gættet på suttesten
(Skalk, nr. 6, 1975) og slyngesten.
Foreløbig må anvendelsen stå hen i
det uvisse.
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En boplads fra Maglemosekiiltiiren ved
Korsbjerggård
AfSøren A. Sørensen
I det meget store oldsagsmateriale, som
civilingeniør Halvor Petersen igennem
en årrække har opsamlet på Korsbjerg
gårds marker, er et lille indslag af Maglemosekultur. En beskrivelse af det
samlede fund findes i den foregående
artikel. Tilsammen spænder Korsbjerggårdfundet over mange tusinde år, men
ud fra visse sikre ledetyper lader for
skellige arkæologiske kulturer sig ud
skille og heriblandt Maglemosekulturen.
Når netop denne del af fundet er ud
sat for større opmærksomhed skyldes
det i første række, at Maglemosekulturen er yderst svagt repræsenteret inden
for det område, som Roskilde Museum
dækker.
Bopladser fra Maglemosekulturen
er heller ikke hverdagskost i det øvrige
nord-øst sjællandske område, men ken
des især fra den midtsjællandske Åmose samt fra flere sydsjællandske moser.
I denne artikel skal foruden bopladsen
ved Korsbjerggård nævnes de forskelli
ge løsfund, som kendes fra Maglemose
kulturen inden for Roskilde Museums
arbejdsområde (fig. 1.). Da fundene fra
Maglemosekulturen er så få i det be
handlede område, vil jeg endvidere for
søge at give et signalement af, hvorle
des de områder, hvor bopladserne kun
ne tænkes at ligge, ser ud.
Forhåbentligt vil et sådant signale
ment kunne anspore læserne til at for
søge at opspore yderligere bopladser
rundt om i landskabet.

Landskab og bosættelse
Til en begyndelse vil det være på sin
plads at se lidt på, hvorfor områ
det har så fa bopladser netop fra Mag
lemosekulturen; et forhold som står i
skærende kontrast til Kongemosekulturens og Ertebøllekulturens talrige
bopladser i området. En væsentlig år
sag til dette forhold skal sandsynligvis
søges i de ændringer, der skete i løbet
af jægerstenalderen. Hvis vi starter helt
tilbage på det tidspunkt, hvor den sid
ste istid lige var forbi for ca. 13.000 år
siden, da så landskabet helt anderledes
ud. Endnu var store mængder af vand
bundet i polernes ismasser, hvilket be
tød at verdenshavenes niveau var langt
lavere end i dag. Dette forhold ændre
des langsomt, efter som polerne afgav
sine vandmasser, og havet trængte ind
over de tidligere landområder. Derfor
findes store områder, som nu ligger på
havets bund, men som tidligere var tørt
land, tilgængeligt for de tidlige jæger
kultures befolkning. Af og til dukker
lystertænder og lignende fund op ved
fiskeri f.eks. ude i Vesterhavet. Disse
fund viser, at de oversvømmede områ
der virkelig har været beboet i den tid
lige jægerstenalder.
Ser vi på det lokale område, gør de
samme forhold sig gældende, blot i en
lidt anden målestok. Det område, som
nu dækkes af Roskilde Fjord, har ikke
været en salt fjordarm i den tidlige jæ
gerstenalder, men derimod bestået af
en række sø- og moseområder forbun
det ved store vandløb, som havde deres
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Fig. 1. Oversigtskort med fund fra Maglemosekulturen indtegnet. Kortet dækker Roskilde Museums
arbejdsområde.
1: Bopladsen ved Korsbjerggård.
2: Urokseskelettet fra Overdrevsgården, pollendateret til tidlig præboreal tid.
3: Løsfunden kanneleret mikroblok.
4: Undersøiske moseaflejringer med tidlige faunalag, ved Veddelev havn.
5: Enkeltfunden mikrolit og mikroblok ved Gundsølille.
6: Enkeltfunden mikrolit fundet ved Salvad.
7: Elgtakøksefra Værebro.
8: Elgtakøkse fra Værebro.
9: To løsfundne mikrolitter fundet på en holm nær Værebro å.
10: Ornamenteret hjortetaksøkse fundet i Veksø mose.
11: To fintandede lystertænder fra Smørum mose.
12: Økse af urokseknogle.
13: Fintandet lystertand.
14: Fire fintandede lystertænder fundet ved Hvedstrup.
15: Ornamenteret hjortetaksøkse fundet i Skalstrup mose.
16: Fintandet lystertand samt lystertand afMullerup type.
17: Fintandet lystertandfundet i Gøderup mose.
18: Fintandet lystertandfundet i Viby mose.
19: Ornamenteret økse af urokseknogle fundet i Højby mose.
20: Mikrolit, løsfund fra Lavringe mose.
21: Fintandet lyster fra blandet boplads i Åsmosen.
22: Kanneleret mikroblok fra blandet boplads ved Herslev Pynt.
(Tegning Søren A. Sørensen).
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udløb i Kattegat langt imod nord. På
grund af dette landskabs beliggenhed
ude under fjorden er det kun ganske
lidt, vi ved om det, og en nøjagtig ud
bredelse af de forskellige søområder og
vandløb kender vi ikke. En kortlæg
ning af disse forhold er ikke så ligetil,
som man kunne tro, idet fjordbunden,
som den ser ud i dag, ikke har spor
med det landskab at gøre, som de tidli
gere jægere færdedes i. Det kræver nok
en nærmere forklaring, hvorfor man
ikke ud fra dybder i fjorden kan kort
lægge det oversvømmede landskabs
udseende med sine søer, moser og åer,
som det må have set ud i fastlandsti
den.
Hovedårsagen til, at der er så store
vanskeligheder med at genskabe en
model over det tidligere landskab, er de
enorme mængder af materiale, der er
aflejret på fjordbunden i de sidste ca.
10.000 år. Vi ved fra boringer foretaget
rundt om i fjorden, at disse aflejringer
kan have en tykkelse af op til 30 mn.
Det er klart, at når man har så tykke
lag til at sløre tidligere sænkninger og
markante træk i landskabet, vil et stu
die af fjordbundens nuværende udseen
de ikke give noget indtryk af, hvorledes
det oprindelige efteristids landskab har
set ud. Bestanddelene i aflejringerne er
af forskellig karakter. Nogle steder be
står de overvejende af gytje, en slags or
ganisk mudder, andre steder er tykke
lag af udskyllet sand og grus og endelig
er der muslingebanker, der visse steder
kan nå anseelige tykkelser. De tykkeste
muslingebanker er dannet i de tidligere
strømsteder og består hovedsageligt af
østersskaller. Disse banker kan være op
til 15 m tykke og er således også i høj
grad med til at ændre fjordbundens
oprindelige udseende.
Sammenfattende kan det altså kon
stateres, at den plane fjordbund, som vi
kender den i dag fra søkortene, overve

jende med dybder omkring 5 m, er et
resultat af mange tusinde års opfyld
ning med forskellige materialer, som
naturen har aflejret over det landskab,
de tidligste jægere i området færdedes i.
Skulle der være bopladser fra disse jæ
gerstammer omkring de tidligere søer
og langs vandløbene ude i fjorden, vil
det altså være forbundet med store
vanskeligheder at finde disse i dag. Det
bør dog bemærkes, at der naturligvis
ikke alle steder er 30 m tykke aflejrin
ger over det oprindelige landskab, bl.a.
aftager tykkelsen på aflejringerne jævnt
ind imod den nuværende kystzone.
Det er derfor ikke utænkeligt, at man
kan være heldig at finde en af de tidlige
jægerstammers bopladser et sted ude i
fjorden eller nær ved kysten, hvor aflej
ringerne er tynde. Endnu er de tidligste
bopladser, vi kender fra fjorden, ude
lukkende knyttet til Kongemosekulturen, og disse bopladser findes ud til
dybder af omkring 2 m.
Et enkelt glimt af landskabet som
det har set ud, før fjorden trængte ind
over området, har vi dog fået. Heldige
omstændigheder gjorde, at man fik lej
lighed til at studere nogle undersøiske
moseaflejringer i forbindelse med at
man udvidede Veddelev havn i efterå
ret 1979 (fig. 1 nr. 19.). Ude i det tørlag
te havnebassin kunne et par store mo
ser studeres, og en række fund af dyreknogler fremkom i de forskellige moselag. Moserne var dannet i ferskvands
omgivelser længe før, der var noget, der
hed Roskilde Fjord. De nederste lag i
moserne var dannet kort efter sidste
istids afslutning, hvilket fundet af bl.a.
rensdyrsknogler vidnede om. Af andre
dyrerester, der hører hjemme tidligt i
Danmarkshistorien, kan nævnes fundet
af en tand fra en vildhest samt knogler
fra en elg. Højere oppe i lagene, og der
med af yngre dato, fandtes knogler fra
hund, kronhjort og vildsvin. Ingen af
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fundene bar spor af at have været i
menneskehånd, så måske er der ude
lukkende tale om knogler, der tilfæl
digt er havnet i mosen. Kun hunden
vidner om menneskers tilstedeværelse
på et tidligt tidspunkt, da denne ikke
findes her i landet undtagen sammen
med mennesket. Tilsammen giver fun
dene os et lille indblik i den dyrever
den og det miljø, som har været til ste
de kort efter den sidste istid og frem til
det tidspunkt, hvor fjorden trængte ind
over de lave områder, og oversvømme
de de tidligere moseområder og derved
fuldstændigt forvandlede landskabets
udseende.
På det tidspunkt, hvor Maglemosekulturens jægere levede her i landet, og
hvorfra den omtalte boplads fra Kors
bjerggård stammer, bestod området,
hvor fjorden nu breder sig, altså af en
række af ferskvandsområder.
De åbne søer, moser og vandløb må
have udgjort et eldorado for datidens
jægere, men forskellige behov drev af
og til jægerne ind i baglandet, hvor en
kelte spor efter deres virksomhed kan
findes. Hvilke aktiviteter, der har været
tale om i baglandet, ved vi kun lidt om,
da der ikke er udgravet nogen boplad
ser i området. På en udgravet boplads
med bevaret flora- og faunalevn vil vi
kunne fa nogle oplysninger, om hvilke
dyr, der jagedes, og om hvilke planter
som indsamledes af Maglemosekulturens jægerstammer inde i baglandet,
men endnu mangler disse oplysninger.
Fra baglandets moseområder er der
dog i tidens løb fremkommet en række
løsfundne lystertænder, der vidner om
fiskeri, men egentlige bopladser har
længe manglet. Dette forhold er der nu
rådet bod på med fremkomsten af den
lille boplads ved Korsbjerggård. Bo
pladsen er udelukkende kendt fra
overfladeopsamlinger, og da fundet er
gjort på et sandet område, er der kun
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en lille sandsynlighed for at organiske
levninger er bevaret på stedet2). For at
knogler og træ bevares på en stenalder
boplads kræves særligt gunstige for
hold, som især findes ved mosebopladser, hvor de organiske levninger har
været holdt fugtige, lige siden de for fle
re tusinde år siden kom i jorden. Det er
altså udelukkende flintredskabeme, vi
kender fra Korsbjerggårdbopladsen. Da
hele materialet fra Korsbjerggård, som
tidligere nævnt, spænder over et meget
langt tidsrum, er det ikke muligt med
fuld sikkerhed at henføre redskaber,
der kan forekomme i flere stenalder
kulturer til netop Maglemosebosættelsen. Der er således fundet en række
skrabere, flækkeredskaber m.m., der
muligvis stammer fra Maglemosebopladsen, men som lige såvel kan stam
me fra en af de andre bosættelser, der
er spor af på stedet. Her vil jeg derfor
koncentrere mig om beskrivelsen af
mikrolitteme og mikroblokkene, da de
udelukkende kendes fra Maglemosekulturen. Endnu et forhold bør nævnes
før fundet beskrives, nemlig at man
ved en overfladeopsamling, som den
her behandlede, ikke kan være sikker
på, om der i virkeligheden har været
tale om flere små bosættelser fra Maglemosekulturen, hvis redskaber så ved
senere markarbejde og lignende aktivi
teter er blevet sammenblandet. En
præcis datering af et sammenblandet
Maglemoseinventar er ikke mulig, da
den relative hyppighed af de forskellige
mikrolittyper indgår som en vigtig da
teringsmetode. Denne metode lader sig
naturligvis kun anvende på et kronolo
gisk rent materiale uden indblandinger
fra andre Maglemosebopladser. Disse
ideelle forhold er desværre ikke til ste
de på Korsbjerggårdbopladsen.
Kronologisk deles Maglemosekulturen i seks forskellige faser, der som
nævnt bestemmes ud fra flintinventa-

Fig. 2. Samtlige mikrolitter og mikrolitiske stykker fra Korsbjerggård. Lancetter (1-11), knækket bo
respids (12), brede ligebenede trekanter (13-24), smalle trapezer (25-26), fragmenter (27-29) og 30 er
et forarbejde til en bred trekant. (Tegning Søren A. Sørensen).
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ret3). På grund af de usikkerheder, der
er nævnt ovenfor og som altid er til ste
de på opsamlede pladser, er det derfor
ikke tilrådeligt at give for snæver en da
tering af Korsbjerggårdbopladsen.

Korsbjerggårdfundet

Fundet er af en sådan størrelse, at man
med sikkerhed kan tale om en boplads
og ikke om løsfundne redskaber, tilfæl
digt tabt under jagt eller lignende akti
viteter borte fra bopladsen. Der er ialt
30 mikroliter og mikrolitiske stykker,
sidstnævnte kategori omfatter bl.a. for
arbejder til og fragmenter af mikrolitter. Hos mikroliteme dominerer to ty
per, nemlig de lancetformede og de
brede ligebenede trekanter.
Disse typer peger imod en placering
af bopladsen indenfor den tidlige del af
Maglemosekulturen. Derimod er to
smalle trapezer (fig. 2 nr. 25 og 26.) an
tageligt af yngre dato. Sammensætnin
gen af mikroliteme tyder således på, at
der er tale om mindst to forskellige bo
sættelser fra Maglemosekulturen på
Korsbjerggårdbopladsen. Ud over mi
kroliteme er der fundet en halv bore
spids (fig. 2 nr. 12.) af en type, som især
kendes fra Klosterlundbopladsen i
Midtjylland (D.O.I. nr. 38.). En enkelt
stikkel på tværretouche (fig. 3 nr. 3.), er
ligeledes en karakteristisk type for de
tidlige Maglemosebopladser og kendes
i stort tal fra en anden nord-østsjællandsk boplads med et opsamlet mate
riale4*.
Mikroblokkene består dels af fint
kannelerede eksemplarer (fig. 4 nr. 1,
2, 3 og 4.) samt af grovere blokke med
mere uregelmæssige flækkear (fig. 3 nr.
1 og 2 samt fig. 4 nr. 5 og 6.). Blokkene
peger i samme retning som mikroliterne, nemlig imod den tidlige del af
Maglemosekulturen, fra tiden før
håndtagsblokkene overtog rollen som
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mikroflækkeblok. De kannelerede
blokke viser dog, at her ikke er tale om
Maglemosekulturens allertidligste fase.
Foruden disse oldsager, som med
sikkerhed kan tilskrives Maglemose
kulturen, er der visse andre som med
stor sandsynlighed også skal henregnes
hertil. Der er fundet tre eksemplarer af
de såkaldte tryksten, en type som tidli
gere er beskrevet i forbindelse med
Bornholms Maglemosekultur og Bøllund i Vestjylland5*. Stykkerne (fig. 5
nr. 1,2 og 3.) er tolket som pendanter
til de mere almindelige trykstokke af
hjortetak, der har været benyttet til
flintforarbejdning. Et karakteristisk
træk ved disse tryksten er de områder
langs den afrundede spids, som er
knust og slidt, således at stykkerne
fremstår med en tydeligt butslidt spids.
Et andet træk, som gør sig gældende,
er, at den flinttype man har anvendt til
disse tryksten, ofte er mat danienflint,
som ellers sjældent anvendes til redska
ber6*. Dette gælder også for den ene
tryksten fra Korsbjerggård (fig. 5 nr.
1.). Årsagen til at trykstenene er place
ret i gruppen af ikke helt sikre Maglemosetyper er, at de ikke tidligere er be
skrevet uden for Bornholm og således
mangler i alle de øvrige publicerede
Maglemosefund.

Fig. 3. Grove mikroblokke (1-2), kantstikkel på tværretouche (3), skiveskrabere (4-8). (Tegning Sø'
ren A. Sørensen).
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Fig. 4. Kannelerede mikroblokke (1-4), grove mikroblokke (5-6). (Tegning Søren A. Sørensen).
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Skrabere kendes i stort antal fra
Korsbjerggårdfundet, men det er ikke
muligt med sikkerhed at udskille Maglemosekulturens skrabere i dette mate
riale. Typisk hører små runde skive
skrabere hjemme i den tidligere Maglemosekultur7). Sådanne er også fundet
ved Korsbjerggård og et lille udvalg er
afbildet her (fig. 3 nr. 4-8.). Skiveskra
bere optræder imidlertid også inden for
andre kulturer, så de fundne eksempla
rer kan ikke med sikkerhed henføres til
Maglemosekulturen.

Foruden ovennævnte og afbildede
oldsager er der fundet en række små og
simple kæmeøkser på stedet, men hel
ler ikke disse kan med sikkerhed hen
føres til Maglemosekulturen, skønt en
del af dem med stor sikkerhed hører til
denne bosættelse.
Sammenfattende kan det siges om
hovedparten af oldsagerne af Maglemosetype, at de peger imod en eller fle
re bosættelser inden for den tidlige

Fig. 5. Tryksten (1-3). (Tegning Søren A. Sørensen).

29

Maglemosekultur, især bedømt ud fra
mikroliteme og mirkoblokkene. End
videre synes der at være et mindre
Maglemoseindslag fra et lidt senere
tidspunkt indenfor kulturen, repræsen
teret bl.a. ved de to smalle trapezformede mikroliter (fig. 2 nr. 25 og 26.).
Topografi og jordbundsforhold ved
bopladsen

Korsbjerggårdfundet stammer fra nogle
højtliggende stærkt sandede marker,
der ligger lige nord-øst for Maglemosen. (Dette navn er et yderst alminde
ligt navn for moser på Sjælland og har i
nærværende tilfælde intet med Magle
mosekulturen at gøre).
I Maglemosekulturen skelner man
imellem to forskellige bopladstyper.
Den ene ligger helt ude i moseområdet
og er anlagt ovenpå tørvelagene. Den
ne bopladstype henregnes oftest til
sommerperioden, idet mosefladen me
nes at have være for fugtig til beboelse
på andre tider af året8). Den anden
bopladstype ligger på de højere, oftest
sandende og veldrænede områder, som
muliggør en bosættelse selv i perioder
med megen nedbør. Det er en bosættel
se af sidstnævnte type, som er repræ
senteret ved Korsbjerggård. Så selv om
der overhovedet ikke er fundet nogle
knogler eller lignende, der kunne være
med til at sæsonbestemme denne bo
sættelse, må man ud fra andre kendte
fund antage, at her har været tale om
en efterårs/vinter bosættelse. Muligvis
skal vi søge sommerens bosættelser ude
i det nuværende fjordområde og be
tragte de spredte forekomster af Maglemosefund fra baglandet som spor efter
vinterens jagtaktiviteter. På nuværende
tidspunkt er der imidlertid mange
ukendte forhold omkring Maglemosekulturens bosættelse inden for det her
behandlede område, så ovenstående
30

tolkning må tages med alle de forbe
hold, som materialet byder.
Skal man ud fra Korsbjerggårdfundet, samt andre kendte Maglemosebopladser, også uden for det her be
handlede område, forsøge at give et sig
nalement af bopladsernes topografiske
placering, må man skelne imellem de
to ovennævnte typer. Der er dels mosebopladseme, som ligger helt ude på
selve mosefladen. Denne type kan nok
ikke forventes i ret stort antal i det be
handlede område, hvor store moseom
råder ikke er almindelige. Den anden
type ligger på de sandede veldrænede
områder, men altid i nær tilknytning til
et ferskvandsområde enten i form af en
sø, mose eller å. Dette skyldes disse jæ
geres levevis, hvor fangst af ferskvands
fisk og transport ad åerne var af stor
betydning. Ud fra ovenstående korte
beskrivelse skulle det være muligt at
starte en eftersøgning af Maglemosebopladser i området. Med nye boplad
ser, hvor også kulturlagene er bevaret,
vil man muligvis kunne trænge dybere
ind i mange forhold, som ikke kan be
lyses alene ud fra opsamlede fund.
Løsfund fra området

Nu hvor vi har set lidt på Korsbjerggårdbopladsens datering og topografi
ske placering, vil jeg ganske kort gen
nemgå de kendte løsfund fra området.
Inden vi går i gang med de egentlige
oldsager, skal fundet af et urokseskelet
fra Overdrevsgårdens jorder nævnes.
Overdrevsgården ligger kun ganske få
hundrede meter fra Korsbjerggårdbo
pladsen, og det kunne derfor være
spændende at se om disse fund kun
ne have nogen forbindelse med hinan
den. Urokseskelettet står nu sam
let på Roskilde Museum. Det blev fun
det allerede i 1946 under tørvegravning
i en lille mose på Overdrevsgårdens

Fra fru Erna Henriksen, tidligere Overdrevsgården, har Roskilde Museum fået to fotografier, der vi
ser fremdragelsen af urokseskelettet. Som det fremgår afbillederne, var der stor aktivitet ved opgrav
ningen afdet spændende fund.
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marker9*. Skelettet bærer ingen spor af
at have været ramt af pilespidser eller
andre våben, men dette forhold ude
lukker ikke, at dyret kan have været så
ret, da det i sin tid fandt sin skæbne i
den lille mose. Et andet uroksefund,
som for nyligt blev gjort ved Prejlerup i
nord-vest Sjælland, viste nemlig heller
ingen spor på knoglerne efter jagt. En
meget omhyggelig udgravning af ske
lettet bevirkede imidlertid, at man
kunne fremdrage en lille samling mikroliter, som lå tæt ind til knoglerne10*.
Disse mikroliter havde såret dyret dø
deligt uden dog at sætte synlige spor ef
ter dette i knoglerne, og kun den om
hyggelige udgravning gjorde det muligt
at påvise den egentlige dødsårsag. En
lignende skæbne kan udmærket have
overgået uroksen fra Overdrevsgården,
men fundomstændighedeme betyder,
at eventuelle mikroliter nemt kan være
blevet overset. En pollendatering af
uroksen fra Overdrevsgården har pla
ceret den i tidlig præboreal tid, hvilket
betyder, at den er lidt tidligere end
bopladsen fra Korsbjerggård. Vi har så
ledes ikke på nuværende tidspunkt
nogle vidnesbyrd om jægere, der er
samtidige med dette uroksefund, men
endnu ældre fund kendes fra om
rådet11*, så måske finder vi også en dag
spor efter de jægere, der boede i områ
det samtidig med uroksen fra Over
drevsgården.
På kortet fig. 1. er samtlige fund fra
Maglemosekulturen indtegnet, af disse
har øksen fra Højby (nr. 19.) været om
talt tidligere12*. Når man ser på de øvri
ge fund, er det værd at bemærke, at fintandede lystertænder dominerer. Disse
placeres gerne tidligt i Maglemosekul
turen. To tværøkser af elgtak, fundet
ved Værebro Ä, er også tidlige inden
for Maglemosekulturen. Man må såle
des sammenfattende sige, at det for
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trinsvis er den tidlige Maglemosekultur, som er repræsenteret i det her be
handlede område. Dette forhold gælder
iøvrigt også, hvis vi udvider undersø
gelsesområdet til at omfatte hele nord
øst Sjælland, hvor fund fra yngre Maglemosekultur næsten helt mangler. An
derledes er forholdet, når vi ser på det
øvrige Sjælland, her er yngre Maglemosekultur særdeles rigt repræsenteret.
Hvad baggrunden for dette forhold kan
være er ikke ganske klart, men det kan
ikke udelukkes, at vi skal søge de
manglende bopladser fra yngre Maglemosekultur ude på de nuværende
oversvømmede områder langs kyster
ne. Hvis der overvejende har været tale
om kystbopladser, vil de nemlig ligge
utilgængeligt for amatørarkæologer og
andre interesserede, som har fundet
hovedparten af de stenalderbopladser,
der i dag kendes fra området. Ser vi på
den efterfølgende kultur, nemlig Kongemosekulturen, så finder vi nemlig
næsten heller ingen spor efter Kongemosejægeme inde i det nord-øst sjæl
landske bagland. Dette står i stærk
kontrast til, at der kendes over 100
fund af Kongemosebopladser fra det
nord-øst sjællandske kystområde. Selv
om dette forhold ikke direkte kan tages
til indtægt for, at også yngre Maglemosekulturs bopladser skal søges langs
kysten, blot på større dybder, vi
ser det dog, at manglende fund fra bag
landet, ikke behøver at betyde at kultu
ren mangler i området.
Som det fremgår af fig. 1 er løsfun
dene overvejende af ben og tak, men
enkelte flintredskaber er også frem
kommet som løsfund i form af mikroli
ter og mikroblokke.

Afslutning
Normalt tillægges fund af opsamlede
oldsager ikke den store betydning som
arkæologisk kildemateriale, og da slet
ikke når der er tale om tydeligt sam
menblandede fund fra flere forskellige
kulturfaser. Denne indstilling yder
imidlertid ikke disse fund fuld retfær
dighed, idet der selv i et blandet fund
kan hentes en række interessante op
lysninger om et områdes kulturhisto
rie. I det nærværende tilfælde, hvor en
lille del af det store Korsbjerggårdfund
er udvalgt til en lidt nærmere gennem
gang, har vi faet en række nye oplys
ninger af betydning. Det har således,
som tidligere nævnt, vist at ældre Maglemosekultur er repræsenteret ikke ale
ne ved løsfund, men også ved en bo
plads i området. Endvidere har place
ringen af bopladsen givet en række vig
tige oplysninger om topografi og jord
bundsforhold, der er lige så sikre, som
hvis der havde været tale om en udgra
vet boplads. Korsbjerggårdbopladsen
supplerer også på udmærket vis de løs
fund, som kendes fra områdets moser.
De mosefundne genstande består over
vejende af fintandede lystertænder, der
må henføres til ældre Maglemosekultur, hvortil den her behandlede bo
plads kan yde et supplerende flintma
teriale af omtrent samme alder.
Endnu er vores viden om den lokale
Maglemosekultur dog yderst begræn
set, men det vil nye fund forhå
bentligt råde bod på. Fremtidens opga
ver må således dels være at søge flere
bopladser og dels forsøge at finde en
løsning på, hvor den manglende bosæt
telse fra yngre Maglemosekultur kan
være. Et gæt herpå kunne være ude i
fjorden, men det må fremtidige under
søgelser vise.
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Dobbelt-jættestuen på Hulegårds-marken
AfMette Høj

Fig. 1. Kortudsnit af Lejre-området med jættestuens placering markeret. Grundkort: Udsnit af Geo
dætisk Instituts 2 CM-kort. Gengivet med instituttets tilladelse (A. 581/85). Copyright.

Endnu i dag præges landskabet mange
steder af oldtidens talrige gravmonu
menter. En særlig type er de store sten
byggede gravkamre, der går under be
tegnelsen jættestuer. I følge den folkeli
ge tradition kunne disse bygningsvær
ker kun være skabt af væsner med
overnaturlige kræfter - jætterne - deraf
navnet. Også i dag må man imponeres
over oldtidsfolkenes tekniske formåen.
Fra det danske område har man
kendskab til ca. 700 jættestuer, og kun

fa steder i landet ligger bondestenalde
rens stengrave koncentreret så tæt som
omkring Roskilde Fjord. Til disse syn
lige anlæg skal lægges et betragteligt
antal forlængst sløjfede grave. De store
sten, der har indgået i jættestuernes
konstruktion, er blevet sprængt og klø
vet, når der har skullet skaffes sten til
større byggerier bl.a. kirker, herregår
de, vandmøller samt ikke mindst forri
ge århundredes storstilede vej- og
jembaneudbygning.
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En del af disse ødelagte jættestuer
forbliver uregistrerede - andre opdages
ved en tilfældighed og til disse sidste
hører jættestuetomten ved Hulegård
vest for Lejre (fig. 1.).
Et fund af ikke mindre end 25 sleb
ne flinteøkser og -mejsler var årsag til
udgravningen (fig. 2.). Dette impone
rende fund blev gjort i 1972 af kunst
maler Aage Engelbert på en lille morænelersbakke på Hulegårds-marken
under Ledreborg gods0. Stort set alle
økser og mejsler kan dateres til den
mellemste del af bondestenalderen - o.
3.000 f.Kr.

Roskilde Museum blev underrettet,
og ved museets besigtigelse af lokalite
ten var pløjet lerkarskår, flintredskaber
og menneskeknogler frem. Dette sam
men med et gråt fyldskifte, der kunne
anes i pløjejorden tydede på, at der
måtte ligge en grav - en ødelagt jætte
stue på stedet.
I dag er næsten intet tilbage af den
engang så mægtige jættestue, men fra
de, der er bevaret, ved vi, at anlæggene
er konstrueret efter temmelig faste ret
ningslinier.

Fig. 2. De af kunstmaler Aage Engelbert fundne økser og mejsler. 21 af disse er blevet skænket til
Roskilde Museum. Datering: Jættestuetid og enkeltgravstid (Foto Flemming Rasmussen).

Som fig. 3. viser, er en jættestue byg
get af store omhyggeligt udvalgte bære
sten - sat så tæt sammen som muligt.
Disse bæresten danner kammeret, der
kan have forskellig udformning. Mel
lemrummene mellem de store sten er
udfyldt med opstablet tørmur, der har
skullet hindre højfylden i at sive ind i
kammeret. To eller flere dæksten hvi
ler på sidestenene og lukker kammeret
foroven. En smal gang, der gerne er la
vere end kammeret, fører fra dette ud
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til en randstenskæde. Hen over sten
konstruktionen er lagt en pakning af
sten og knust flint, hvorefter det hele er
dækket af en græstørvshøj.
Engang for ca. 5.000 år siden er en
sådan jættestue blevet opført på Hule
gårds-marken.
Ved museets udgravning, der fandt
sted i efteråret 1984, var ingen synlige
rester af jættestuen bevaret, men pløjelaget over kammeret var tæt pakket

Fig. 3. Et kig ind i den velbevarede jættestue ved Øm. (Foto Flemming Rasmussen).

med håndstore sten samt flintskærver,
der sandsynligvis stammer fra den væl
dige høj, der har omgivet stenkonstruktioneme2).
Også de store bæresten fra kammer
og gang var for længst borte, men alli
gevel kan vi sige noget om jættestuens
form og størrelse. I undergrunden
fremstod nemlig nogle muldfyldte plet
ter - kaldet standspor, der er aftrykkene
fra de store sten, der engang har stået
her og indgået i jættestuens konstruk
tion.
Standsporet angiver omridset af
kammeret eller rettere kamrene. Plan
tegningen over det udgravede område
dig. 4.) viser, at der ikke blot har været
tale om ét kammer, men hele to med
hver sin indgang, men dækket af sam

me høj.
Selve gravhøjen har været placeret
på bakketoppen med kamrene liggende
lidt forskudt mod vest ned ad bakkehældet og indgangene, der har vendt
mod øst, liggende på bakkens højeste
punkt.
Mange års pløjning på stedet har be
tydet, at specielt det højeste punkt med
indgangspartierne har været særligt ud
sat og så godt som alle spor efter gang
og randstenskæde er derfor væk.

Kamrene
De to kamre støder op til hinanden i
en stump vinkel. Det sydligste af kam
rene - kammer 1 - har været udsat for
den stærkeste nedpløjning, og gavlaf-
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Fig. 4. Plantegning over dobbelt-jættestuen med oldsagernes placering i kammer 2 indtegnet.
Standsporene i kamrene er markeret med sort. (Tegning Stig Skjoldby Petersen).

slutningen mod syd lod sig ikke regi
strere. Kammeret har været stort, nær
mest rektangulært med afrundede gavl
ender - 2 m bredt og mindst 6 m langt.
Standsporene efter to sten i den
nordlige ende af kammeret betegner
muligvis et særligt aflukke.
Forud for kammerets anlæggelse er
det oprindelige muldlag blevet gravet
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bort og det gule undergrundsler brugt
som gulv. Dele af dette oprindelige ler
stampede gulvlag var ved udgravnin
gen bevaret inde midt i kammeret.
På dette gulvlag fandtes oldsagerne
spredt uden nogen særlig orden - tvær
pile, flækker, skafttungepile, økser, rav
perler og ikke mindst et stort antal ler
karskår.

Fig. 5. Standspor med stenforing fra den vestlige langvæg i kammer 2. Mellem standsporene rester
efter tørmur. (Foto forfatteren).

Fig. 6. Skeletdele og gravudstyr i skønsom blanding på gulvet i kammer 2. (Foto forfatteren).
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Standsporene efter det nordligste
kammer - kammer 2 - stod langt tyde
ligere og var bedre bevaret end i kam
mer 1. Den nordligste kammerafslut
ning lykkedes det ikke at påvise - den
er formentligt pløjet bort. Form og
størrelse har været som nabokamme
ret.
Specielt standsporene langs den
vestlige langvæg var velbevarede. Disse
kunne være indtil 50 cm dybe og hav
de i nogle tilfælde en stenforing - sko
ningssten - af håndstore sten, der
oprindeligt har ligget bag bærestenene
som en solid pakning til støtte for disse.
Ved bærestenenes fjernelse er stenpakningeme endt nede i standsporene.
Mellem standsporene i den vestlige
langvæg var enkelte steder bevaret de
nederste skifter af tørmur, der viser, at
mellemrummene mellem bærestenene

på traditionel vis har været udfyldt
med opstablede stenfliser (fig. 5.).
Inden for et ca. 1 m2 stort område
umiddelbart til venstre for kammeråb
ningen i kammer 2 lå hovedparten af
oldsagerne i et 10-15 cm tykt trækulsholdigt muldlag (fig. 6.).
I dag ved vi, at jættestuerne i Dan
mark alle er opført indenfor et begræn
set tidsrum i bondestenalderen - tidlig
jættestuetid (o. 32-3300 f.Kr.). Opførel
sen kan knyttes til den befolknings
gruppe, der går under betegnelsen
tragtbægerkultur - opkaldt efter de for
kulturen så karakteristiske lerkar, tragt
bægrene.
Herefter har gravene vedblevet at
være rammen omkring begravelser i de
følgende århundreder - også efter jætte
stuetidens afslutning i den følgende en-

Fig. 7. Periodeinddeling afbondestenalderen. (Skalk 1984.6).

keltgravstid samt i stenalderens slutfase
- dolktid (fig. 7.).
Om jættestuerne oprindeligt blev
opført som enkeltgrave eller om de fra
starten var tænkt som fællesgrave er
endnu et åbent spørgsmål, men kamre
ne har næsten altid været benyttet til
gravlæggelser mange gange.
Ved udgravning af en jættestue kan
det derfor virke ret kaotisk med skelet
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dele og gravudstyrliggende i vild for
virring på kammergulvet.
Det skyldes, at man ved de senere
begravelser har måttet rydde ud for at
få plads til de nye.
Derfor stammer de oldsager, der er
fundet på kammergulvet oftest fra se
nere begravelser, mens gravgaverne fra
de første kun er repræsenteret mere til
fældigt. Oldsagerne herfra vil oftest væ-

re at finde i og uden for gangen.
I Hulegårds-jættestuen blev i kamre
ne fundet flere koncentrationer af
brændte menneskeknogler ligesom
mange af gravgaverne var mærket af
ild. Dette stammer sandsynligvis fra en
udrydning, hvor der er blevet tændt bål
i kamrene for at rense ud og mindske
stanken3*.
Som den følgende gennemgang af
oldsagsmaterialet fra Hulegård viser,
har denne jættestue været benyttet gen
nem mindst et tusinde år.

Oldsagerne Keramikken
Talrigest blandt fundmaterialet fra
kamrene er resterne efter de lerkar, der
i sin tid har været medgivet de døde
som gravgaver.
Oftest er der kun skår tilbage af de

enkelte kar, men i nogle tilfælde har vi
været så heldige, at hele karsider har
kunnet sættes sammen.
Ældst blandt keramikken er skårre
ne (fig. 8.), som stammer fra en såkaldt
fodskål. Som navnet antyder er der tale
om en flad åben skål, sat på en høj keg
leformet, hul fod. Mellem skål og fod
findes oftest to brede, båndformede
ører. På baggrund af de fundne skår
kan man se, at fodskålen har været rigt
ornamenteret med et fladedækkende
mønster af omløbende buestiklinier og
vinkellinier.
Fodskålen optræder for første gang
herhjemme i den tidlige del af jætte
stuetid. De fundne skår må derfor
stamme fra den periode jættestuen blev
opført - den første benyttelsesfase o.
3200 f.Kr. Fra samme tidlige tidsafsnit
hidrører flere mindre skår - bl.a. skår
rene fig. 9. er fra en åben skål orna
menteret med lodret afstregning af
brudt af små pindindstik.

Fig. 8. Lerkarskår fra en fodskål. Datering: o. 3200f.Kr. (Tegning Anette Lynge).
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Fig. 9. Lerkarskår fra åben skål. Datering: o. 3200f.Kr. (Tegning Anette Lynge).

Fig. 10. Skulderkar hjemtaget i præparat - her fotograferet i udstillingen. Ved siden af karret ses en
lille benplade, der har indgået som endesmykke i større halssmykke. Datering: 0. 3000 f.Kr. (Foto
Flemming Rasmussen).
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Fig. 11. Fragment af tragtskål. Datering: o. 3000 f.Kr. (Tegning Anette Lynge).

Fra de efterfølgende faser af tragtbæ
gerkulturen stammer en lang række
lerkarfragmenter. Bedst bevaret er et
skarpvinklet skulderkar, der blev fun
det i kammer 2 (fig. 10.). Det rigt orna
menterede lerkar var så skrøbeligt, at
det måtte hjemtages i præparat og ud
graves på museets konserveringsværk
sted.
En større karside fra en tragtskål
blev fundet i kammer 1 (fig. 11.). Skålen
har haft* en randdiameter på ca. 18 cm
og har været ca. 14 cm høj. Hals og bug
er ornamenteret med omløbende vin
kelrækker, derimellem ses vinkler sam

menstillet i korte horisontable rækker.
Herudover blev især i kammer 1 fun
det mange mindre skår, der stammer
fra lerkar fra den mellemste del af jæt
testuetid.
En noget usædvanlig ornamentik
har lerkarfragmentet på fig. 12. Skårrene kan ikke med bestemthed formbe
stemmes, men kunne muligvis stamme
fra et lille dobeltkonisk hængekar.
Særlig rigt repræsenteret i kammer 2
er keramikken fra tragtbægerkulturens
slutfase.
Finest er den næsten fuldstændigt
bevarede »tulipanskål« (fig. 13.). Skå43

Fig. 12. Lerkarskål, der omkring bugen er dekoreret med små indstik. Stammer muligvis fra et hængekar. Datering: 0. 3000f.Kr. (Tegning Anette Lynge).

Fig. 13. » Tulipan - skål«. Datering: o. 2900f.Kr. (Tegning Anette Lynge).
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Fig. 14. Skår fra stort lerkar. Datering: o. 2900 f.Kr. (Tegning Anette Lynge).

len har en mundingsdiameter på 19 cm
og er 14 cm høj. Typisk for denne tid er
lerkarrene oftest uomamenterede eller
som her kun dekorerede med en spar
som ornamentik bestående af en vand
ret række pindindstik under randen.
Samtidig med denne skål er flere

skårflager af meget groft materiale, der
stammer fra et større forrådskar. Under
randen er karret forsynet med vorteagtige knopper fordelt i grupper på tre
(fig. 14.). Andre randpartier fra lerkar
uden dekoration kan ligeledes dateres
til den seneste del af jættestuetid.

Fig. 15. Eksempler på små ravperler som efterligning afjattestuetidens stridsøkser afbjergart. (Teg
ning Anette Lynge).
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Fig. 16. Rekonstruktion af benpladernes brug
som endestykker i et større halssmykke. (Teg
ning Anette Lynge).

I bondestenalderen har det været på
mode at bære ravsmykker, og disse fo
rekommer da også almindeligt som
gravgaver i jættestuerne. Ravperlerne i
Hulegård-jættestuen var i så dårlig
stand, at mange allerede ved optagnin

gen var sprængt i flere stykker.
Især skal nævnes flere hele samt
fragmenter af dobbeltøkseformede rav
perler med gennemboring - små efter
ligninger af jættestuetidens stridsøkser
af bjergart (fig. 15.).
Fra depotfund ved vi, at ravperlerne
kan have indgået i større perlekæder.
Endestykkerne på disse kæder har i
nogle tilfælde været lavet afben. Et så
dant blev faktisk også fundet liggende
på kammergulvet. Benpladen er tre
kantet med gennemboring foroven forneden afsluttes pladen med tre hul
ler, hvorfra perlerækkerne kan have
hængt som vist på fig. 16.
Yngste fund i kammer 2 er et aflangt
skifersmykke med skrå gennemboring
foroven (fig. 17.). Dette meget enkle
hængesmykke hører til en gravlæggelse
fra den seneste del af bondestenalderen
- dolktid (o. 2.000 f.Kr.), og er det ene
ste bevis på, at jættestuen også har tjent
som gravplads i denne periode.

Fig. 17. Aflangt skiferhængesmykke - 5,5 cm. Yngste fund i jættestuen. Datering: o. 2000 f.Kr. (Foto
Flemming Rasmussen).
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Fig. 18. Tyknakkede økser fra jættestuetid og enkeltgravstid. (Foto Flemming Rasmussen).

Flintredskaber
Ved Hulegård-jættestuen er der ialt
fundet 38 slebne redskaber. Heraf blev
de 25 fundet af Aage Engelbert i 1972.
Økserne fordeler sig på 12 tyknakkede
økser, 17 tyndbladede økser samt 9
mejsler.
Mens de tyndbladede økser og mejs
lerne generelt kan tilskrives den senere
del af jættestuetid, kan de tyknakkede
økser deles op i flere tidsafgrænsede ty
per (fig. 18.)4).
Ældst og samtidig med de tyndbla
dede økser og mejsler er de økser, der
er karakteriseret ved smalle nakker og
slibning på bredsiderne alene.
De resterende tyknakkede økser kan

på nær én henføres til den efterfølgen
de periode - enkeltgravstid, hvor økser
ne er karakteriseret ved den smalle rek
tangulære form. Både bred- og smalsi
der kan være slebne.
Det ene eksemplar, der adskiller sig
fra de øvrige, tilhører antageligvis dolk
tid.
Det er nærliggende at tro, at de svæ
re tyknakkede økser, de finere tyndbla
dede økser samt mejslerne betegner tre
funktionsbestemte typer, der formo
dentligt har udgjort et samlet redskabs
sæt (fig. 19.). Lignende redskabssæt
kendes fra jyske grave fra den sene jættestuetid5).
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Fig. 19. Et redskabssæt bestående af tyknakket økse, tyndbladet økse og mejsel. Jættestuetid. (Foto
Flemming Rasmussen).

Fig. 20. Tværpile fra jættestuetid. (Tegning Anette Lynge).
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Man kunne fristes til at tro, at de øk
ser, Aage Engelbert samlede op i pløje
jorden, stammer fra et depot nedlagt på
én gang. En nærmere gennemgang af
disse økser viser dog, at de fordeler sig
på flere typer, der kan henføres til for
skellig tid. Derfor må økserne nok sna
rere opfattes som gravudstyr, der er
blevet udrømmet eller udpløjet fra
kammer 1. Dette stemmer også over
ens med, at økserne blev angivet at væ
re fundet på det sted kammer 1 senere
viste sig at ligge samt at der i dette
kammer ikke blev gjort særlig mange
fund af økser.

Med til mandens gravudstyr hører
desuden bue og pil. Af disse er i dag
kun bevaret pilespidserne, der er lavet

af flint - tværpilene (fig. 20.). Disse har
været indsat i træskafter med den brede
ende som od. I alt er fundet ved ud
gravningen 50 tværpile. Pilene har
oprindeligt været samlet i bundter,
men er ved senere gravforstyrrelser ble
vet splittet.
En særlig type oldsager udgør de tre
sidede pilespidser med skafttunge (fig.
21.).
Denne oldsagsgruppe er knyttet til
en særlig befolkningsgruppe - grubekeramikeme - opkaldt efter det omamentmotiv, små runde gruber, der
hyppigst forekommer på deres lerkar6*.
Denne befolkningsgruppe, der eksiste
rede delvis samtidigt med sen jætte
stuetid og tidlig enkeltgravstid, har
først og fremmest ernæret sig ved jagt

Fig. 21. Skafttungepile fra den grubekeramiske kultur. (Tegning Anette Lynge).
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og fiskeri. Det er derfor naturligt, at
denne særlige kultur findes netop i
kystegnene.
Skafttungepile findes i stort antal i
jættestuer særlig omkring Roskilde
Fjord. Om pilenes tilstedeværelse i dis
se gravkamre er udtryk for et handels
samkvem mellem jættestuefolkene el
ler om sidstnævnte gruppe også har
brugt jættestuerne er i dag et meget
omdiskuteret emne blandt arkæolo
ger7*.

Afslutning

Jættestuen på Hulegårds-marken kan
uden videre indpasses i rækken af dob
beltjættestuer, som især kendes fra
Sjælland.
De ældste oldsager i kamrene viser,
at disse er opført samtidig med de fleste
andre jættestuer i Danmark - altså o.
3200 f.Kr. Herefter er jættestuen an
vendt til gentagne begravelser i jætte
stuetid af tragtbægerfolkene. Især den
sene del af denne periode er rigt repræ
senteret i form af keramik, men også
økserne, der gav anledning til udgrav
ningen, er fremtrædende i fundet.
Spredte fund fra de efterfølgende fa
ser i bondestenalderen viser, at jætte
stuen har været brugt til begravelser
gennem 12-1400 år.
Yngre stenalder er en af de perioder
i den danske forhistorie, hvor billedet
af den kulturelle udvikling stadig på
nogle punkter er uskarpt.
De kronologiske problemer synes
især at knytte sig til den sene jættestue
tid. Netop i Hulegård-jættestuen er re
præsenteret tre af bondestenalderens
omstridte befolkningsgrupper - tragt
bægerfolkene, grubekeramikeme og
enkeltgravsfolkene.
Traditionelt er disse befolknings
grupper opfattet som delvis samtidige
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konkurrerende kulturer8*.
Med vor viden i dag, der skyldes nye
naturvidenskabelige dateringsmetoder
og nye udgravninger, især i Jylland,
ved vi, at enkeltgravskulturen afløser
tragtbægerkulturen og at de repræsen
terer fortløbende perioder i samme
kulturudvikling9*.
Enkeltgravskulturen har tidligere
været defineret og kendt hc vedsageligt
som et jysk fænomen, mens den har
været mere sparsomt repræsenteret på
øerne. Gennem nye studier af økse
materialet er det blevet muligt at skel
ne mellem jættestuetidens og enkeltgravtidens økser, således at det fund
tomme Østdanmark nu også er blevet
befolket i denne periode10*.
Anderledes forholder det sig med
den grubekeramiske kultur, der ved sin
opdagelse på dansk grund i 1950 frem
stod som et kulturfremmed element,
hvis kulturelle tilhørsforhold stadig i
dag diskuteres11*. De nyeste fund fra
denne kulturgruppe tyder dog på, at
den stadig må betragtes som en selv
stændig befolkningsgruppe. Dette jæ
ger- og fangstfolk, der har eksisteret i
sen jættestuetid og enkeltgravstid, fin
des især langs de nordjyske og nord
sjællandske kyster.
At jættestuen på Hulegårds-marken
har været benyttet i dette ikke helt op
lyste tidsafsnit i stenalderen ses af de
mange fund; keramik og økser fra sen
jættestuetid, økser fra enkeltgravstid og
skafttungepile fra den grubekeramiske
kultur. Desværre er det ikke muligt på
grund af fundforholdene i jættestuen at
bidrage med oplysninger om de enkelte
gruppers indbyrdes tidsmæssige for
hold. Hvis dette problem skal løses,
kræves udgravninger på bopladser.
Det store monumentale anlæg, jæt
testuen engang har været, er i dag væk.
Hvornår den er sløjfet ved vi ikke med
sikkerhed. Flere fragmenter af jemkiler

fundet under udgravningen må have
været brugt ved kløvning af de store
sten - muligvis kan de have været brugt
ved opførelsen af Ledreborg Slot i
1700-tallet.
De sidste rester af jættestuen er nu
blevet udgravet - fund og tegninger fin

des på Roskilde Museum.
Kunstmaler Aage Engelbert har fast
holdt sit indtryk af stenalderbefolknin
gen og dens brug af gravkammeret i to
billeder, som museet har haft mulighed
for at erhverve (fig. 22.).

Fig. 22. En hilsen fra jættestuen. Malet af Aage Engelbert 1984. Købt samme år af Roskilde Mu
seum. (Foto Flemming Rasmussen).
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Noter

1) Aage Engelbert har skænket 21 af
sine økser/mejsler til Roskilde Mu
seum. Aage Engelbert takkes på det
varmeste for denne donation.
2) Roskilde Museum journal nr. 611/84,
Hulegård, Allerslevs., Volborg h., Kø
benhavns a.
Udgravningen, der fandt sted i ok
tober 1984, blev økonomisk støttet
af Rigsantikvaren.
Under hele udgravningen deltog
kunstmaler Aage Engelbert samt med
lemmer af Lejre Fredningsforening,
hvem vi takker for hjælpen.
I øvrigt takkes Aage Engelbert for
sin gæstfrihed over for udgravningshol
det.
3) Märta Strömberg: Die Megalithgrä
ber von Hagestad. Zur Problematik
von Grabbauten und Grabriten. Acta
Archaeologica Lundensia, Ser. in 8°,
Nr. 9. Lund 1971, p. 288 f.
4) Poul Otto Nielsen: De tyknakkede
flintøksers kronologi. Aarbøger for
Nordisk Oldkyndighed og Historie
1977. København 1979, p. 5 ff.
5) Erik Jørgensen: Hagebro-Vroue-Kold
kur. Neolitische Gräberfelser aus
Nordwest-Jütland. Arkæologiske Stu
dier, vol. IV. 1977.
6) C. J. Becker: Den grubekeramiske
kultur i Danmark. Aarbøger for
Nordisk Oldkyndighed og Historie
1950, p. 153 ff.
7) Se note 6.
Svend Nielsen: Den grubekeramiske
kultur i Norden samt nogle be
mærkninger om flækkepilespidseme
fra Hesselø. Antikvariske studier 3.
København 1979, p. 23 ff.
8) J. Brøndsted: Danmarks Oldtid. Bd. I.
København 1957 p. 250 ff.
P. V. Glob: Studier over den jyske
enkeltgravskultur. Aarbøger for Nor
disk Oldkyndighed og Historie 1944, p.
4 ff.
9) Karsten Davidsen: The Final TRB
Culture in Denmark. Arkæologiske
Studier 1978, p. 163 ff.
10) Se note 4.

52

Nye fund fra den yngre bronzealders
affaldsgruber
AfSøren A. Sørensen

/

Fig. 1. De to nye Kornerup-bopladsers placering i landskabet. Forskellen mellem de indtegnede høj
dekurver er 2,5 m. Begge bopladser ligger på markante højdedrag i landskabet. (Tegning Søren A.
Sørensen).
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Inden for de seneste år har Roskilde
Museum, med hjælp fra Roskilde Ar
kæologiklub, undersøgt to lokaliteter
med affaldsgruber fra den yngre bron
zealder0. Begge lokaliteter ligger på
Høbjerggårds jorder, lige nord-nordvest
for Komerup. Denne egn har tidligere
givet fund af samme art, nemlig det
fund, som fremover vil blive benævnt
»det gamle Komerup fund«2).
Fælles for det gamle fund og de to
nye, er deres placering i landskabet, på
markante bakkedrag. En sådan place
ring er netop karakteristisk for boplad
serne i den yngre bronzealder3*. (Fig.
1.).
Affaldsgruber udgør en del af bronzealderbopladseme, idet gruberne op
rindeligt var materialegruber, hvor
fra man hentede 1er til husenes gulve
og vægge samt til keramik-fremstilling.
Opfyldningen med affald udgør således
en sekundær funktion. Når man taler
om en bronzealder boplads, selv om
der kun er fundet affaldsgruber, så
skyldes det, at man ved større fladeaf
dækninger på bopladser med hustom
ter har påvist, at affaldsgrubeme altid
ligger spredt imellem husene og/eller
ganske tæt ved disse.
Indholdet i affaldsgrubeme består
gerne af keramik, flint og knogler, altså
overvejende almindeligt husholdnings
affald, men mere spændende ting, så
som støbeforme og digler kan også fo
rekomme i gruberne. Derimod fore
kommer fund af bronzesager så godt
som aldrig i affaldsgrubeme. Dette
skyldes, at bronzen kunne genanven
des ved omsmeltning og da det på
grund af sin fjerne oprindelse, overve
jende fra Mellemeuropa, var et kost
bart råstof, blev der passet godt på det.
Da bronzealderens perioder er inddelt
på grundlag af forandringer i bronzesagemes form og udsmykning, er det ofte
vanskeligt at datere affaldsgruber præ
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cist. Den yngre bronzealder, som her
skal behandles, inddeles i perioderne
IV, V og VI, kan dog til en vis grad og
så inddeles ud fra keramikken. Bronze
alderens bopladskeramik er desværre et
meget forsømt område indenfor krono
logiforskningen, og endnu kan kun
nogle ganske fa karakteristiske kartyper
placeres med sikkerhed i det kronolo
giske forløb.
I tidligere behandlinger af bronzeal
derens bopladskeramik har tre lokale
fund spillet en væsentlig rolle, nemlig
Gevninge Overdrev, Abbetved og det
gamle Komerup fund4*. Her er således
tale om en særdeles rig egn, netop når
det drejer sig om fund af affaldsgruber
fra yngre bronzealder.

Fund fra de nye bopladser

Høbjerg var den først undersøgte af de
nye lokaliteter. Pladsen blev fundet, da
materiale fra affaldsgrubeme blev plø
jet op ved efterårspløjningen. På de ste
der, hvor man på overfladen kunne
konstatere tilstedeværelsen af en af
faldsgrube gravedes overjorden bort,
således at grubens kontur blev frilagt.
På Høbjerg blev ialt 5 gruber under
søgt, men sandsynligvis var der endnu
flere, som blot ikke kunne lokaliseres
på overfladen.
Fundene fra de fem gruber vil her
blive behandlet samlet, da der ikke kan
spores nogle kronologiske forskelle i
materialet. Især to gruber indeholdte et
righoldigt materiale, nemlig gruberne
II og V. Fundene bestod overvejende af
keramik. Keramik fra affaldsgruber er
næsten altid stærkt fragmenteret, men
to små krukker fra grube II lod sig
dog samle så meget, at man kunne se
den oprindelige form fra bund til rand.
De øvrige kar var kun repræsenteret
ved mindre fragmenter.
Ornamentik optræder kun sparsomt

på bronzealderens keramik og i Høbjergfundet ses dette tydeligt. Enkelte
skår var forsynet med negleindtryk, der
har dækket hele karsiden. Ud over
denne ornamentik optrådte korte
vandrette plastiske lister på overgangen
mellem den afglattede rand og den
beklaskede bug, på et skår fra et stort
forrådskar. Et halvt lerlåg med hvælvet
overside hører til de mere usædvanlige
fund fra Høbjerg.
Dateringen af gruberne til yngre
bronzealder per. V., hviler især på for
rådskarret med de korte vandrette lister
imellem bug og rand. Denne kartype

er tidligere beskrevet i forbindelse med
behandlingen af det fynske bronzeal
derfund fra Voldtofte, hvor den place
res i per. V.5)
Næst efter keramikken er flinten den
almindeligste oldsagstype i gruberne.
Hovedparten af flintsageme består af
simple afslag samt knuder og kærner.
Regulære redskaber forekommer
imidlertid også, og her er det nok de
store flækkeknive, der i første omgang
tiltrækker sig opmærksomheden. I
modsætning til de mange dårlige afslag
i gruberne er disse flækkeknive frem
stillet af lange regelmæssige flækker,
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der vidner om en højt udviklet flække
teknik. Egentlig er betegnelsen flække
knive dårligt valgt, idet tydelig blank
slidte partier omkring æggen, det så
kaldte gloss, vidner om stykkernes vir
kelige brug som komsegl. En bekræf
telse af denne funktion finder vi også i
et skæftet eksemplar fundet i Stenild
mose ved Hobro, hvor et flækkesegl er
anbragt på tværs i et træskaft6*.
Hvis vi beholder betegnelsen flække
segl, så tilhører flækkeseglene fra Hø
bjerg to forskellige typer. Hyppigst fo
rekommer en type, hvor flækken har
en tydelig tilhugget skafttunge, men
ellers ingen tildannelse. Den anden ty
pe, som kun optræder i et enkelt ek
semplar, har tilhugning langs hele ryg
gen, men ingen skafttunge (fig. 2.).
Af andre flintredskaber fandtes i
gruberne fra Høbjerg, skiveskrabere

samt nogle bor. Endvidere fandtes run
de knusesten af såvel flint som kvarsit.
Af bjergart fandtes en såkaldt sænke
sten. Funktionen som sænkesten til fis
kenet må dog nok betvivles, idet styk
kerne ofte findes enkeltvis og gerne har
kraftige knusemærker i enderne. En
tolkning af redskabet som knuse- eller
slagsten synes derfor mere nærliggende.
Den næste fundgruppe udgøres af
benredskabeme. Foruden talrige ube
arbejdede dyreknogler, der stammer fra
måltiderne, fandtes enkelte tildannede
benredskaber i gruberne. Hyppigst op
trådte benprene, men også en lille ben
nål, der var knækket ved øjet, fandtes i
en af gruberne. Et enkelt fund skilte sig
ud fra de øvrige ved sin sjældenhed.
Rent umiddelbart var stykket ganske
undseeligt (fig. 3.) i sin nuværende frag
menterede tilstand. Oprindeligt har

Fig. 3. På billedet ses den fragmenterede parerstang fra Høbjergfundet. (Foto Flemming Rasmus
sen).
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Fig. 4. Benpile fra henholdsvis Høbjerg og Gundsøgård. (Foto Flemming Rasmussen).

stykket været en parerstang til hoved
tøjet på en hest. Stykket er fremstil
let af en aflang plade af hjortetak med
gennemboringer til remmene. Til et
komplet hovedtøj hørte to sådanne parerstænger, en på hver side af hestens
hoved.
Stykket fra Høbjerg er som nævnt
knækket og er ganske simpel i sin ud
formning. Den eneste pendant til den
ne Høbjerg parerstang, som kendes fra
Danmark, er et fint ornamenteret sæt
fundet ved Østrup ved Gundsømagle,
altså også et lokalt fund. Endvidere
kendes enkelte parerstænger udført i
bronze, men heller ikke denne type er
særlig hyppig i Danmark7*.
Stykket fra Høbjerg vidner ved sin
simple udformning om at parerstænger
også udførtes til hverdagsbrug og at ri
dehesten må have været almindeligt

udbredt. Årsagen til at vi kender så fa
parerstænger fra Danmark må nok sø
ges i det forhold, at de oftest var frem
stillet af forgængeligt materiale såsom
ben og tak og derfor sjældent er beva
ret. Endnu et muligt fragment af en pa
rerstang findes i det gamle Komerup
fund, dette fund kan dog ikke med fuld
sikkerhed typebestemmes8*.
Som et sidste fund af ben skal næv
nes en lille trind benspids, muligvis en
pilespids af ben. Pilespidser er for
holdsvis sjældne igennem hele bronze
alderen. I den ældre bronzealder frem
stilledes endnu fladehuggede flintpile,
som var en videreførelse af dolktidens
pilespidstype. Endnu frem til den yng
re bronzealders fjerde periode kan man
finde sådanne degenerede flintpile. Pile
af bronze er kun kendt i ganske få ek
semplarer, så der er meget, der taler for,
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at benpile må have været den foretruk
ne pilespidstype i yngre bronzealder.
Det må dog tillægges de dårlige beva
ringsforhold, at vi kende så relativt få
benpile, som tilfældet er. En pendant
til Høbjergpilen er for nyligt fundet i
en affaldsgrube ved Gundsøgård, syd
vest for Gundsømagle9) (fig. 4.).
Holmehusbakke syd
Holmehusbakke syd var den anden lo
kalitet på Høbjerggårds jorder, som
blev undersøgt. Her blev ialt udgravet
tre gruber, hvoraf den ene var helt
uden fund, den anden var fra ældre
jernalder og den tredie fra yngre bron
zealder.
Det er fundene fra den tredie grube,
som her skal beskrives. Keramikken
stammer overvejende fra en bestemt
type forrådskar, som er forsynet med et

afglattet parti under randen og en be
klasket underdel. Beklaskningen er en
grovkornet lervælling, som påsmøres
lerkarret inden det brændes. Mellem
den afglattede rand og den beklaskede
bug er en plastisk tandet liste anbragt
hele vejen rundt om karret (fig. 5.).
Denne kartype hører hjemme i den
yngre bronzealders sidste periode, per.
VI.
Foruden ovennævnte kartype fand
tes et fragment af et sikar, som har væ
ret anvendt ved ostefremstilling. Bort
set fra disse fund er der ingen træk i det
keramiske fundmateriale, der fortjener
yderligere kommentarer.
Af flint blev der fundet et par knæk
kede flækkesegl af typen med hele ryg
gen retoucheret, nogle store grove ski
veskrabere samt tre runde knusesten.
Et par benprene var alt hvad der
fandtes af benredskaber i denne grube.

Fig. 5. Fragment afforrådskar fra per. VI. (Foto Flemming Rasmussen).
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o

Fig. 6. Fundenes fordeling ved gruberne ved Holmehusbakke. (Tegning Ole Gudsøe).

For at fa et indtryk af om gruberne
var blevet fyldt med affald fra boplad
sen igennem en længere periode eller
om opfyldningen var sket relativt hur
tigt, blev gruberne fra Holmehusbakke
syd udgravet ekstra omhyggeligt. Alle
fund fra de to gruber med oldsager i
blev indmålt og en tegning med alle
fundene markeret viser, at der er tale
om ret koncentrerede forekomster af
fund inden for grubernes afgrænsning
(fig. 6.). En markering af de skår, som
passer sammen viser, at skår fra samme
kar kan findes overalt i den enkelte

grubes fundkoncentration. Disse to for
hold taler for, at der kun har været tale
om en enkelt opfyldning med affald i
hver enkelt grube. Denne opfyldning
kan derimod godt efterfølges af en op
fyldning med et nærmest sterilt lerlag,
et fænomen som ofte ses i gruberne.
Når man kan se på keramikkens
kronologiske udsagn, er det af største
vigtighed, at man har vished for at gru
berne ikke har stået åbne i længere tid
og derved kan rumme keramik fra fle
re forskellige perioder. Ovenstående
undersøgelse skulle til fulde vise at ke
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ramikken og de øvrige oldsager i gru
berne repræsenterer et kortvarigt tids
rum.
Sammenfatning
Nu hvor de to nye Komerup fund er
præsenteret, vil det være på sin plads at
se lidt nærmere på, hvad de kan beret
te, når man sammenholder dem med
de øvrige fund fra bronzealderens af
faldsgruber, som findes på egnen. De
fund som er med i denne gennemgang
er følgende: Det gamle Komerup fund,
Gevninge Overdrev, Abbetved, Veddelevvej (Østre Ringvej), Lindholm Grus
grav, Gundsøgård og Vigendalsmejeri
Øst10).
De fire førstnævnte fund har alle,
helt eller delvist, været publiceret tidli
gere, de øvrige er upublicerede eller
blot nævnt i korte oversigter. Det er ik
ke hensigten med denne artikel at gen
nemgå de ovennævnte fund i deres hel
hed, men derimod blot at trækkke nog
le enkelte redskabstyper frem til en
grundigere gennemgang.
Hvis den yngre bronzealders bo
pladskeramik er dårligt behandlet, ja så
står det endnu dårligere til med flint
redskaberne fra samme tid. Ud fra de
ovennævnte fund synes det imidlertid
at være muligt, at udskille visse krono
logiske træk inden for en del af flint
redskaberne. Især flækkeseglene synes
at gennemløbe en typologisk udvikling
i løbet af den yngre bronzealders tre
perioder.
I to fund hvor der indgår per. IV for
rådskar, nemlig Veddelevvej og Gund
søgård H), findes ingen egentlige flæk
kesegl, men derimod fladehuggede
flintsegl. Denne segltype har sine rød
der helt tilbage i dolktid og er endnu
temmelig almindelig i ældre bronzeal
der12), men synes at forsvinde efter per.
IV i yngre bronzealder.
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Fra og med per. V dukker de egent
lige store flækkesegl op. I gruberne på
Høbjerg findes flækkesegl med en spe
ciel skafttungetilhugning, ofte dannet
ved en propelretouchering, hvilket be
tyder at skaftenden er tilhugget fra de
modstående sider. Tilsvarende flække
knive kendes fra Lindholm Grusgrav
bopladsen, hvor der kun udgravedes en
enkelt bronzealdergrube,3). De eneste
træk i keramikken i denne grube, der
har kronologisk udsagnsværdi, er to
skår med afbrudte tandede lister af per.
V type14).
Flækkeseglstypen med skafttungetil
hugning synes således at kunne henfø
res til per. V i to tilfælde og er ikke
konstateret i andre perioder. Foruden
denne flækkeseglstype kendes et enkelt
flækkesegl med kontinuerlig rygretou
che i per. V fundene.
Fra per. VI fund, foruden Holmehusbakke Syd også Veddelevvej og Ab
betved, kendes kun flækkesegl af typen
med kontinuerlig rygretouche.
Kort opsummeret kan vi fastslå, at
der ud fra det her gennemgåede materi
ale synes at kunne påvises en kronolo
gisk udvikling af flintseglene i løbet af
den yngre bronzealder; per. IV har fla
dehuggede flintsegl, per. V har overve
jende flækkesegl med skafttungeretouche og per. VI har udelukkende flække
segl med kontinuerlig rygretouche. Fle
re af de øvrige flint- og benredskaber
synes på lignende måde at være
knyttet til bestemte perioder, men da
de ikke forekommer i særligt stort tal i
det gennemgåede materiale, vil det væ
re forbundet med stor usikkerhed at
forsøge at fixere disse redskaber krono
logisk.
Denne korte gennemgang af nogle fa
bronzealderfund har haft til hensigt at
vise, at der findes mange interessante
oplysninger i de oftest ringeagtede fund
af affaldsgruber. Mange forhold om-

kring bronzealderens levevis og lignen
de kan belyses ved grundige studier af
affaldsgrubemes indhold af dyreknogler, et emne der måske senere tages op
i denne årbog.
Her er blot givet nogle eksempler

på, hvilke alsidige oplysninger affalds
gruberne rummer, fremtidige undersø
gelser vil givet bidrage med langt flere
spændende oplysninger om en interes
sant periode i vores forhistorie.

Fig. 7. Skema med de vigtigste typer afforrådskar og flintsegl i yngre bronzealder. (Tegning Søren
A. Sørensen).
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Noter

1) Undersøgelserne er foretaget på gård
ejer Ame Seersholms jord og han skal
hermed takkes for stor imødekom
menhed og interesse i forbindelse med
udgravningerne.
2) Dette fund er delvist publiceret hos: H.
C. Broholm 1949 samt J. Jensen 1966.
3) Denne placering af bronzealderbopladseme er blevet fremhævet af
C. J. Becker 1972.
4) J. Jensen 1966.
5) J. Jensen 1967 p. 125.
6) Årbøger 1898 p. 141 f.
7) H. Thrane 1963.
8) Stud. mag. George Nyegård takkes
for oplysning om dette fund.
9) Museumsinspektør T. Christensen
takkes for tilladelse til at nævne
dette fund.
10) Materialet fra de tre første lokalite
ter er gennemgået på N. M.'s ma
gasiner, materialet fra de tre næste
lokaliteter findes på Roskilde mu
seum og museumsinspektør T. Chris
tensen takkes for tilladelse til at gen
nemgå Gundsøgård fundet og cand.
mag. Mette Høj for tilladelse til gen
nemgangen af Lindholm Grusgrav
fundet.
Endvidere skal Egnshistorisk Fore
ning fra Gundsø takkes for tilladelsen
til at gennemgå fundet fra Vigendalsmejeriet Øst.
11) Veddelevvej består af både per. IV
og per. VI gruber, Gundsøgård der
imod af per. IV og per. V gruber.
12) Sådanne fladehuggede flintsegl fin
des ikke helt sjældent i veldaterede
højbegravelser frem til og med per.
III (Aner og Kersten bd. 1 -6).
13) Her var såvel jernalder-gruber som
den enkelte bronzealdergrube.
14 J. Jensen 1967 p. 125.
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Langs Lammegade - fra vikingetid til nutid i
den sydlige udkant af det gamle Roskilde
AfMichael Andersen
Indledning
Omkring midten af 1100-tallet blev der
på Svend Grathes befaling bygget en
vold omkring Roskilde. Omfanget af
det volddækkede areal blev et af de
største i Nordeuropa. Middelalderbyen
var ca. 1 km. på hver led0.

I sommeren 1984 åbnede der sig for
første gang mulighed for arkæologisk
undersøgelse af et større areal i den
sydlige udkant af byen.
Anledningen var et større boligbyg
geri, som Andelsboligforeningen af

Fig. 1. Udgravningens beliggenhed nord for Jernbanegade og vest for Allehelgensgade. (Tegning
Flemming Petersen).
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1899 havde under planlægning til opfø
relse på den tidligere tømmerplads
(oprindelig tømrermester H. Webers
grund) vest for Allehelgensgade og
nord for Jernbanegade2*.
Områdets karakter

Undersøgelsens indledende fase bestod
i at foretage en afgravning med rende
graver for at fjerne de nyeste og mindst
interessante lag. Hurtigt viste det sig, at
terrænet i dag fremtræder meget for
skelligt fra dets oprindelige skikkelse. I
nyere tid har man nemlig påført store
mængder jord for at udjævne et oprin
deligt bakkehæld mod vest.

Mens der i den østlige del af den i
dag nogenlunde plane grund var ca. 1
meter fra overfladen til den naturlige
undergrund, så var denne afstand i den
vestlige del forøget til mindst 2,50 m.
Bakkehældet fra Allehelgensgade mod
vest er omtalt i ældre beskrivelser af
byen3).
De sidste ca. 100 års byggeaktivitet
har omrodet jorden meget, hvorfor
man lige så godt fra starten kunne gra
ve et tykt lag af. Over et stort område
midt på grunden var der endog fyldt op
med stabilt grus lige til den naturlige
undergrund. Her lodes således kun
nedgravninger i undergrunden tilbage
at undersøge.

Fig. 2. Plan over det største udgravningsfelt. De mange gruber træder tydeligt frem. I midten ses den
brolagte Lammegade. I højre side er stolpehullerne fra det lille middelalderhus markeret. (Tegning
Flemming Petersen).
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Netop disse nedgravninger i form af
stolpehuller, brønde eller blot gruber
var i kraft af deres store mængde et
glimrende undersøgelsesmateriale. Da
undersøgelsen sluttede, var 141 anlæg store som små - blevet udgravet, og et
værdifuldt fundmateriale var bragt til
veje.
Fra starten trådte den store tidsmæs
sige spredning i øjnene. Det viste sig
nemlig, at bebyggelsen her hører til
den ældste, vi kender i byen. Det er så
ledes muligt i det følgende at skitsere
dette bykvarters historie gennem næ
sten 1000 år fra vikingetiden til vor
egen tid.

Vikingetid
Fundene fra vikingetid fremkom i to
gruber, som lå tæt ved hinanden i den

vestre del af udgravningsområdet. De
bestod af affald fra dels en hushold
ning, dels et smedeværksted.
Lerkarskår fra vikingetidens grove
potter gav en sikker datering. Sammen
med skårene fremkom en synål afben,
et knivsblad samt en velbevaret dragt
nål ligeledes af ben. Noget hus lod det
sig ikke gøre at finde, men at det har
ligget i nærheden er utvivlsomt, for
sammen med de øvrige genstande
fandtes stykker af lerklining.
En smed har haft sit værksted her.
Det viser fundet af en del jemslagger og
glødeskaller (hammerskæl) tillige med
en avlsten. Denne var af klæbersten, en
stenart som var skattet i vikingetiden
på grund af dens varmebeskyttende ef
fekt. Brugen af klæbersten ophørte ca.
1050 samtidig med middelalderens be
gyndelse.

Fig. 3. Dragtnål afben fra 1. halvdel af1000- tallet. (Tegning Anette Lynge).

Fig. 4. Avlsten af klæbersten fra 1. halvdel af1000-tallet. (Tegning Anette Lynge).
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Avlstenen var en skive af sten eller
brændt 1er. I midten var en gennembo
ring, igennem hvilken smeden kunne
stikke spidsen af sin blæsebælg. Resten
af bælgen var herved beskyttet mod an
tændelse.
Kun fa eksemplarer af klæbersten
kendes i det hele taget her i landet. Et
smukt ornamenteret eksemplar kendes
fra øen Snaptun i Horsens Fjord, et an
det eksemplar - mere lig det foreliggen
de - er fundet på vikingeborgen Fyr
kat4*.
Lokaliseringen af det ældste Roskil
de har længe voldt kvaler. Det har såle
des ikke været muligt at påvise en by
dannelse fra Harald Blåtands tid gen
nem de arkæologiske fund. Men kaster
vi blikket på den sene vikingetid - altså
1000-tallets første halvdel - så tegner
der sig et andet billede. Fund fra dette
tidsrum er fremkommet - omend i be
skedne mængder - spredt ud over den
senere middelalderkøbstads areal.
Ser vi på den sydlige del af byen,
kan man nævne et vikingetids spænde
af bronze fra Gråbrødre kirkegård. Fra
Vor Frue kirkegård stammer en mønt
skat nedlagt omkring 1050, som blev
fremdraget i 1838. Vor Frue kirke er i
sig selv af anselig ælde. Dens opførelse
blev påbegyndt i 1080'eme. Da møn
terne synes nedlagt som gravgave, kan
man regne med, at kirken har haft en
forgænger fra vikingetid5*.
Fra Allehelgensgades nordlige del
stammer en bennål med et udskåret
dyrehoved i Jellingstil. Det er et af de
eneste vikingetidsfund fra byen, som
med rimelig sikkerhed kan dateres til
før år 10006*.
En udgravning i sommeren 1985 i
Bredgade 28 forstærker indtrykket af
den tidlige bebyggelse i byens sydlige
del, idet der her fandtes et hus opført af
stolper sat i en væggrøft med tilhøren
de genstandsmateriale, som daterer an
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lægget til 1000-tallets første halvdel7*.
Vort indtryk af Roskilde i den sene
vikingetid bliver altså en bebyggelse,
som dækker et omfattende areal, men
som til gengæld må have haft en »eks
tensiv« karakter. Der har altså for
mentlig været ubeboede områder indi
mellem.

Middelalderen

Et af de ældste kendte huse i byen blev
fremdraget, omend det kun var i form
af et par rækker stolpehuller, som lod
sig erkende i den lyse undergrund. Det
blot 5,60 m lange hus var opført i en
konstruktion med jordgravede stolper.
I gavlene har disse været fordoblede.
Muligvis skyldes fordoblingen, at det
ene sæt stolper på et tidspunkt har
måttet udskiftes. Man har da sat det
nye sæt ved siden af det gamle (men ik
ke oveni). Men det kan ikke udelukkes,
at der er tale om en oprindelig kon
struktion.
Væggene må have været lerklinede,
for der fandtes store mængder lerklining i området. Der var intet i stolpe
hullerne, der kunne datere huset8*, men
et fingerpeg giver det, at hustypen med
de dobbelte stolper i gavlen tillige ken
des fra bebyggelsen ved Margrethehåb
vest for byen, som formentlig må date
res til omkring 11009*.
Ca. 50 m sydvest for huset udgrave
des resterne af endnu et smedeværk
sted, som efter den fundne Østersøkeramik at dømme tilhører den samme
periode som huset, altså den ældre
middelalder.
I et affaldslag sort af trækul dukkede
ikke alene en betragtelig mængde sme
deslagger op, men også her lykkedes
det at bjærge en af smedens avlsten.
Den var af brændt 1er, som det var al
mindeligt i middelalderen. Hermed
kunne således det andet smedeværk-

Fig. 5. Parti af udgravningsfelt med delvist tømte gruber. Det stolpebyggede middelalderhus er mar
keret med pæle. (Foto Michael Andersen).

Fig. 6. Avlsten af1er fra 1100-tallet. (Tegning Anette Lynge).
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sted i området påvises.
Men dermed skulle det ikke være
slut, for noget tyder på, at også et tredje
værksted har eksisteret. I en af de man
ge gruber nær det lille hus dukkede
nemlig en smedetang op sammen med
en del andre fund, bl.a. en velbevaret
mejsel. Smedetænger er i sig selv van
skelige at datere. De har været udfor
met på samme måde fra vikingetiden
til op imod vor egen tidl0). Denne tangs
ledsagefund i form af skår af glaseret
lertøj og tidligt stentøj daterer den
imidlertid til tiden omkring 1300.
En enkelt tang gør ikke en hel smed
je, men et fingerpeg i retning af også en
ny middelalderlig smed på stedet har vi
dog.
Et fint formet hammerhoved fra en
af de andre gruber har næppe været
grovsmedens, men det kan f.eks. have
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tilhørt en sølvsmed. Det er samtidigt
med tangen.
Også benmagerens håndværk fand
tes der her som så mange andre steder i
byen spor efter, idet der i flere gruber,
som tidsmæssigt repræsenterede det
meste af middelalderen, fremkom det
karakteristiske affald i form af forarbej
dede knoglestykker. Netop benmageme er vel de håndværkere, hvis
værkstedsaffald man oftest træffer på.
Men det harmonerer jo kun fint med,
at også produkterne forekommer i ikke
ringe mængde. Bennåle har tidligere
været omtalt, men også en større
mængde kamme fra hele middelalde
ren fremkom. Blandt dem kan fremhæ
ves en enkeltkam fra ældre mid
delalder, som i fragmenteret stand må
ler 19 cm i længden.

Fig. 8. Modelleret ridderhoved med tøndehjelm fra engelsk 1300-tals kande. Set forfra (tegning) og
fra siden (foto). (Tegning Anette Lynge, foto Flemming Rasmussen).

Lægens håndværk fandtes muligvis
repræsenteret gennem en lille bronze
pincet fra 1300-tallet, ellers var det na
turligt nok i høj grad hjemmets sysler,
som havde afsat deres spor.
En række bennåle til nålebinding
(en slags strikning) samt synåle af ben
og bronze skal nævnes her. Til sidst
nævnte har et fragmenteret nålehus af
ben været beregnet.
Udgravningens overordentlig store
høst af keramikskår udgør et kapitel for
sig. Dette materiale har tidligere været
behandlet særskilt10. Her skal blot an
føres, at det udmærker sig ved en større
mængde importeret keramik, end man
hidtil har set i Roskilde. Faktisk blev
museets samling af importkeramik
flerdoblet ved denne lejlighed. Tids
mæssigt var der en spredning fra
1100-tallets Pingsdorf keramik til
1300-tallets engelske kander med deko
ration i form af rustningsklædte ridde
re.

Uden at overvurdere materialet kan
man godt udlede, at selvom man boede
i byens udkant, så var man ikke nød
vendigvis dårligt stillet økonomisk. Det
vidner skårene af tysk, fransk, neder
landsk og engelsk luksuskeramik om.
I tre tilfælde blev der stødt på brøn
de, men det var kun i kraft af deres
dybde, de kunne erkendes som sådan
ne, for stort set al brøndforingen var
væk. Kun ganske fa stykker fragmente
ret træ sad tilbage. Ofte giver netop
brønde gode fund fra sig i form af gen
stande, som er blevet tabt ned i dem.
Her skal blot en enkelt fremhæves.
På bunden af en brønd lå en for
holdsvis stor skålvægt af bronze. Den
manglede skålene og håndtaget, men
var ellers velbevaret. Den tilhører den
sammenklappelige type, som ikke
mindst er velkendt fra vikingetiden, i
forbindelse med hvilken den næsten er
blevet symbolet for den omrejsende
handelsmand.
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Fig. 9. Skår af grønglaserede kander med plan bund og rørtud. Import fra Vestfrankrig i
1100-tallet. (Foto Flemming Rasmussen).

Fig. 10. Skålvægt afbronze fra 1200- eller 1300-tallet. (Foto Flemming Rasmussen).
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Det foreliggende eksemplar må
imidlertid efter fundomstændighedeme
dateres til 1200- eller 1300-tallet, og det
adskiller sig iøvrigt fra vikingetidsvæg
tene ved sin størrelse, idet det i ud
klappet stand måler ca. 40 cm.
I vikingetiden var skålvægten køb
mandens uundværlige redskab, fordi
betalingsmidlet ofte var brudsølv, som
skulle afvejes. Men naturligvis kunne
vægtene også bruges i andre forbindel
ser, f.eks. til afvejning af kostbare
krydderier eller ædelmetal til smykke
fremstilling.
Også i middelalderen kendes de,
men senere end omkring 1300 synes de
ikke at forekomme121. Årsagen hertil
ligger rimeligvis i, at det herefter på
grund af møntens ringe lødighed ikke
havde nogen mening at veje den.
Godt nok hører brudsølvet først og
fremmest vikingetiden til, men helt op
til omkring 1200 forekommer der af og

til brudsølv i skattefundene. Det gælder
f.eks. skatten fra borgen Haraidsborg
ved Roskilde nedlagt omkring 1130.
Den indeholdt foruden brudsølv også
ituklippede mønter - det egentlige
brudsølvs afløser som »skillemønt«. En
skat fra Svenstorp i Skåne nedlagt om
kring 1200 bestod bl.a. af hele og frag
menterede sølvbarrer samt sønderdelte
smykker131.
Herefter synes brudsølvet ikke læn
gere at forekomme her i landet. Og det
svarer ganske godt til, at de sammen
klappelige skålvægte forsvinder ud af
fundmaterialet. Den foreliggende vægt
hører altså til de yngste af slagsen.
Til slut, inden vi forlader fundmate
rialet, bør en måske lidt undselig sjæl
denhed finde omtale. Det er nemlig ik
ke ofte, at man finder legetøj fra mid
delalderen. Et fuglehoved skåret i ben
kan næppe være ment som andet end
legetøj. Det er fra tiden omkring 1300.
Lammegade

Fig. 11. Fuglehoved udskåret i ben fra o. 1300.
(Foto Flemming Rasmussen).

På det ældste kendte roskildekort, Resens kort fra 1677, ser man et gadefor
løb i netop det område, som udgrav
ningen dækkede. Det er den senere
forsvundne Lammegade. Ifølge Resens
tegning skulle den føre fra Bredgade
mod syd som en forlængelse af Gul
landsstræde (daværende Damperstræ
de).
Ved en kloakering i 1890'eme »midt
på Tømrermester Webers Grund«, dvs.
midt i udgravningsområdet, fandt man
en gadebrolægning, som angiveligt
skulle have haft retning mod Bredgade
9-11. Fundet er naturligt nok blevet
tolket som en rest af den gamle Lam
megade141. Der var således håb om at
genfinde gaden ved nærværende un
dersøgelse, således at den kunne blive
nærmere stedfæstet og forhåbentlig til
lige dateret.

Fig. 12. Lammegades brolægning. (Foto Mi
chael Andersen).

Håbet blev ikke gjort til skamme, for
gadebrolægningen dukkede op i en søgegrøft. For at der ikke skulle herske
tvivl om, at det virkelig var gaden og
ikke en gårdsplads, som her lå, blev en
ekstra grøft gravet. Som det fremgår af
udgravningsplanen, er gadeforløbet ori
enteret imod det nuværende Gul
landsstræde, og fundet stemmer således
godt overens med Resens kort.
Lammegade har ikke hørt til byens
prominente gader. Det vidner brolæg
ningen om, som bestod af håndstore
sten lagt direkte på det urørte moræne
ler i en alt andet end smuk orden. Det
forhold må hænge sammen med, at
den blev anlagt i en nedgangsperiode
for byen i et kvarter, som var ved at
miste sin betydning.
Vi kender ikke Lammegade fra no
gen middelalderlig kilde15*, hvilket
stemmer godt overens med den arkæo
logiske datering. Der fandtes ingen
middelalderlige fund i forbindelse med
brolægningen. På den og delvist tryk
ket ned i den var skår af renæssanceler
tøj. En mønt fundet direkte oven på
brostenene giver dog det sikreste fin
gerpeg. Mønten var en lybsk blaffert
slået under Christian III (1536-59) i
Flensborg16*.
Lammegade har sikkert lige fra sin
anlæggelse ført en undselig hvis ikke li
gefrem hensygnende tilværelse. Efter
reformationen koncentreredes Roskil
des bebyggelse omkring hovedstrøget
Algade - Skomagergade - Støden med
tilgrænsende sidegader. Kvartererne
ude ved den gamle vold i byens udkant
mistede efterhånden deres bymæssige
præg og blev udlagt til vænger. Resens
kort er en tydelig illustration til denne
udvikling.
Helt uden bebyggelse har Lammega
de dog ikke været. Resen har aftegnet
tre bygninger i den, og selv om vi nok
ikke skal tage hans afbildninger helt

Fig. 13. Resens kort 1677. Lammegade er markeret med nr. 11.
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Fig. 14. Ehlers’ kort 1791. Lammegade, her kaldet »Lamme Strædet«, er svundet ind til en blind
gyde.
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bogstaveligt, så vidner de dog om en
vis bebyggelse.
I Roskilde Kapitels Jordebog 1568
anføres indtægter fra en gård i Lam
megade17). 1708 nævnes ligeledes en
gård der,8). Men siden er det ikke me
get, vi hører til gaden. Provst Henrich
Meyer nævner den i sin beskrivelse af
byen forfattet i 175519). Grundtaksten
fra 1682 og brandtaksationerne fra de
følgende århundreder nævner den ikke.
Det virker altså, som om bebyggelsen
forsvinder - eller i det mindste kun ek
sisterer i den nordlige del, hvor husene
eventuelt kan være registreret under
Bredgade.
Lammegade skrumper ind. På et
kort fra 1766 i Overvejinspektoratets
arkiv er den blot en blindtarm udgåen
de fra Bredgades sydside. Bebyggelsen
indskrænker sig til hjørnet af Bredga
de20). Den samme situation viser Eh
lers' kort fra 17912,).
Det meste af området syd for Bred
gade og vest for Vor Frue kirke er i
1700-tallets slutning et stort vænge, og
omkring 1800 må græsset have bredt
sig ud over de sidste rester af Lamme
gade.
I Behrmanns beskrivelse af byen fra
1832 nævnes Lammegade, men på det
tilhørende kort er den angivet som væ
rende forsvundet. I det hele taget synes
der kun at være en enkelt forbindelse
fra Bredgade mod syd mellem Ringstedgade i vest og Hersegade i øst, og
det er en »lovlig Fodstie« vest for Vor
Frue kirke22). Kirken omtales som
stående ensom på en mark.
Herefter findes Lammegade ikke
mere på kortene over byen, og den om
tales ej heller. Vi må altså konkludere,
at den omkring 1800 er ophørt med at
eksistere.

Smedene og Smedegade

Efter fundet af to - måske tre - smedjer
fra vikingetid og middelalder melder
spørgsmålet sig: Var dette område tidli
gere byens smedekvarter? Det har væ
ret hævdet, at smedene i vore gamle
byer skulle bosætte sig samlet i byens
udkant af hensyn til brandfaren. Den
nærliggende Jernbanegade har tidligere
heddet Smedegade, et forhold som
måtte give anledning til visse overvejel
ser.
Jernbanegade fik sit nuværende
navn i 189224). Før da hed den Smede
gade. Navnet kan man finde i brand
taksationer fra 1811, 1818, 1826 og
183725). I brandtaksationen fra 1857
kaldes den pudsigt nok for Natmands
stræde samt - i parentes - Smedegade.
Taksatoren, som var lokal, har brugt
en gammel betegnelse (Natmandsstræ
de) og har sat den nye, men endnu ikke
rigtigt anerkendte, i parentes.
Natmandsstræde kan sammen med
Hundekær følges tilbage til 1700-tallets
slutning. I 1832 kalder Behrmann ga
deforløbet for »Hundekær«. 1791 hed
der den vestlige del »Natmands Stræ
det« og den østlige del »Hundekiær«
på Ehlers' kort26).
Den ældste betegnelse finder vi
imidlertid på et anonymt kort i det så
kaldte Frederik V's atlas fra o. 1750-60.
Her hedder gaden nemlig »Den Gamle
Kongevej«, en mere ærværdig beteg
nelse, som peger i retning af en lande
vej. Der må være tale om en lande vejs
forbindelse syd om byen - en omfarts
vej -, som forbinder Københavnsvejen
med Ringstedvejen27).
11600-tallet kan man næppe tale om
en gade på dette sted. Resen anfører ik
ke noget egentligt gadeforløb og slet in
tet gadenavn.
Spørgsmålet er så, om navnet Sme
degade, som vi kender det fra
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Fig. 15. Fordelingen af middelalderfund med smedeslagger og hammerskæl i Roskilde. Der kan ik
ke påvises et særligt smedekvarter.
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1800-tallet, har gammel hævd. Det sy
nes ikke at være tilfældet. Grundtak
sten fra 1682 nævner den ikke, og det
har heller ikke kunnet lade sig gøre at
finde den i nogen middelalderlig kil
de28).
Nogen gammel »laugsgade« synes
der således ikke at være tale om. Det er
slet ikke muligt at etablere forbindelse
mellem de arkæologiske smedefund og
Smedegadenavnet.
Hvorfra stammer navnet da? Fanny
Fang anfører, at gaden slet og ret har
navn efter dens ældste bebyggelse i æl
dre tid (vel i 1800-tallets begyndelse),
som bar navnet Smedehuset eller Sme
degården29). Nærmere kommer vi nok
ikke svaret i denne omgang.
Ved vi på anden måde noget om
smedenes bosættelse forhen? Smede
nævnes f.eks. på Torvegaden (dvs. Al
gades vestlige del) 15683O) og i Støden
15O13I). Det er selvfølgelig ikke sikkert,
de har haft deres bolig sammesteds
som smedjen, men det er nok troligt.
Vi kan også vælge at se på udbredel
sen af smedens visitkort: Jemslaggeme
og glødeskalleme. Dem har man fra
middelalderfund fra de fleste af byens
kvarterer (se fig. 15.)32).
Der er således intet, der må forlede
os til at tro, at middelalderens smede
beboede byens sydlige udkant. I det he
le taget skal man være varsom med at
læse for meget ud af »laugsgaders« nav
ne. Skomagergade, som iøvrigt bar et
andet navn i middelalderen, hedder
sikkert som den gør, fordi der har boet
en eller flere skomagere i den. Men de
boede der ikke nødvendigvis allesam
men.
I Ribe, hvis middelalderlige kilde
materiale er omfattende og vel under
søgt, har det vist sig, at udøvere af sam
me håndværk ikke kan påvises at have
været samlet i samme gade eller kvar
ter. Det har oven i købet vist sig, at

netop gadenavne, i hvilke der indgår
erhvervsbetegnelser, har haft en meget
ringe stabilitet33).

Allehelgensgade
På Resens kort finder vi ikke det gade
forløb fra Bredgade og sydpå, som idag
er en del af Allehelgensgade, og vi ved,
at det heller ikke har eksisteret i de føl
gende to århundreder.
I 1370 nævnes et gadeforløb fra
Kongens Hærstræde (dvs. Algade) til
Allehelgens kirkegård (»a communi
platea ciuitatis usque ad cimiterium
omnium sanctorum«)34). Allehelgens
kirke og kirkegård lå nord for Bredga
de og vest for Allehelgensgade35). Man
kan altså konkludere, at i 1370 strakte
gaden sig også kun fra Algade til Bred
gade.
Det var oplagt i forbindelse med
nærværende undersøgelse at grave en
mindre søgegrøft helt ud til Allehel
gensgade ud for nr. 24 for ad den vej at
fa et indtryk af gadens alder.
Resultatet var klart med det samme:
Her har ikke været en gade i middelal
deren. Der var under 1 m fra vejbelæg
ningen til den naturlige undergrund, og
jorden var stort set fundtom. Til sam
menligning kan det nævnes, at der i
middelaldergader som Hersegade og
Algade er mindst 1,70 m »kulturlag«.
Resultatet stemmer fint overens med
iagttagelser, som blev gjort i 1954 i for
bindelse med nedgravning af en gasled
ning36). I gadens nordlige ende konsta
teredes et tykt kulturlag og i ca. 0,80 m
dybde stødte man på en brolægning
(formentlig en gammel gadebelægning).
I den sydlige ende var kulturlaget imid
lertid næsten forsvundet.
En endnu tidligere iagttagelse fra be
gyndelsen af dette århundrede forstær
ker kun dette indtryk. Her iagttog man
angiveligt en stenbro i 2 m dybde et ik-
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ke nærmere angivet sted i gaden37). Ud
fra det, vi nu ved, må vi have lov til at
antage, at det har været i den nordlige
ende af gaden.
Der har ikke været nogen Allehel
gensgade syd for Bredgade før 1872,
hvor to af byens håndværksmestre,
murermester Louis Schumacher og
tømrermester Harald Weber, påbe
gyndte opførelsen af arbejderboliger i
vænget syd for Bredgade og Grønnega
de38). Kommunen forlængede gaden, så
man for første gang fik en vejforbindel
se direkte op til torvet fra syd.
Tømrermester Weber inddrog en
større del af vænget på gadens vestside
til sin virksomhed. Området har rum
met tømrervirksomhed, lige til det i
1984 blev solgt med henblik på opfø
relsen af almennyttige boliger. Andels
boligforeningen af 1899's byggeri er så
ledes det foreløbig sidste punktum for
den udvikling, som anlæggelsen af den
ny Allehelgensgade satte i gang i 1872.
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Roskilde Grundtext 1682
AfEugeniusz Gasiorowski
I henhold til forordning af 28. januar
1682 indrettedes i de fleste danske køb
stæder et nyt skattesystem - grundtak
ster - beregnet efter bygningernes og
grundenes aktuelle værdi1’.
Roskilde var nr. 6 blandt de 17 sjæl
landske byer, som blev omfattet af den
ne taksation. Originalen med titlen
»Roeskild byes Biugning og Grunds
Taxt« findes nu på Rigsarkivet i Kø
benhavn2’.

Grundtaxten 1682 er tidligere kun
blevet brugt i begrænset omfang, fordi
en sikker identificering af matriklerne
kun var mulig i forholdsvis fa tilfælde3*.
Først en systematisk bearbejdelse af
taksten på Roskilde Museum, som be
gyndte i 1982, gjorde den til et almin
deligt brugbart kildemateriale. Bearbej
delsen skete ved hjælp af et andet
supplerende manuskript, der findes på
Landsarkivet i København4*. Det var
en nummereret liste over ejendomsbe
sidderne i 1682 (sandsynligvis skrevet
o. 1700) med tilføjelser af navne fra ca.
1720 og 1740. Ved en del af de ældste
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navne (1682) blev der senere tilføjet cif
re, som nu har vist sig at stemme over
ens med matrikelnummereringen i Eh
lers grundtaksation 1790/915). Med
yderligere hjælp af taksationen fra 1736
og brandskade- og repartionslisteme
fra 1731-366) er det lykkedes (indtil nu)
at lokalisere ca. halvdelen af ejendom
mene i 1682. Dette er et stort skridt i
retning af et matrikeljævnføringsregis
ter for de sidste 300 år, som Roskilde
stadig mangler.
Grundtaxtens omfang og indhold
Selve grundtaxten var oprindeligt ikke
nummereret og pagineret. På grund af
dens nøjagtige gennemgang og sam
menligning med den ovenfor nævnte
liste med tilføjelser fra ca. 1720 og
1740, og konstateringen af, at navnenes
rækkefølge svarer til hinanden (med fa
undtagelser) blev listens nummerering
overført til Grundtaxten og dens sider
pagineret. Til sidst blev hele taksten
renskrevet fra originalen, som er i go
tisk skrift, til latinsk alfabet71.
Grundtaxten 1682 omfatter 300 si
der og indeholder 363 ejendomsvurde
ringer ordnet topografisk indenfor de 7
roder, som byen dengang var delt i:
Set. Laurentii (nr. 1-51), Ringsted (nr.
52-86), Bondetinget (nr. 87-136), Råd
hus (nr. 137-167), Hestemarkedts (nr.
168-216), Vor Frue (nr. 217-276), Maglekilde (nr. 277-310) og Set. Ibsrode (nr.
311-363). Rodernes størrelse var areal
mæssigt meget forskellige. Ejendom
mene blev kun i forholdsvis fa tilfælde
betegnet med gadenavnene, oftest når
de lå på hjørnet. Nummereringen be
gynder i byens centrum på det nuvæ
rende Stændertorv (hvor der indtil
1908 lå en bygningskarré) og fortsætter
langs Skomagergade. Efter en ret varie
ret vej slutter den på Set. Olsgade. Ud
over terrænet inden for byvolden om
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fatter taksten også området med møl
lerne i nord og til fjorden ved Set. Jørgensbjerg (Maglekilderode) og langs
den nuværende Frederiksborgvej nord
på inklusiv haverne bag Set. Ibskirke
(Set. Ibsrode). Rodernes grænser holder
sig ikke altid til gadernes forløb, men
går delvis på tværs af karréerne (her er
det ofte svært at bestemme grænsen)
eller »bider« sig ind i nabokarréen.
Sandsynligvis er det en opdeling, som
har sine rødder tilbage i middelalderen,
måske som relikt af sognegrænseme.
Ifølge Grundtaxtens model skulle
man taksere alle gårde, huse og pladser
i købstæderne, eftersom de lå belejlige
til næring og brug8). Roskildetaksten
omfatter ud over private ejendomme
også byens jord, f.eks. »Uglebjerg
Wænge« (nr. 292), St. Mortens (nr.
288) og St. Hans (nr. 301) kirkegårde samt pladser og bygninger - f.eks. »Re
gents Pladtsen« (nr. 306) samt hus og
bygningen over »Stadts Kielde for St.
Laurs Tom« (nr. 49) - hvis de var udle
jet eller skulle lejes ud. Ved kirkegårde
ne står dog ingen vurdering. Også stif
telsesejendomme, som f.eks. »Duebrödre Kloster tilhorende 5 Leie Woningen paa fundis Bro« (nr. 51) eller
»De fattigis Huus och Boliger« (nr.
206) blev registreret i Grundtaxten.
Enhver ejendoms beskrivelse i taks
ten begynder med ejerens navn skrevet
pænt og tydeligt med latinske bogsta
ver. I nogle tilfælde - særligt ved lejebo
liger - blev i stedet for ejeren nævnt hu
sets beboer, eller ejendommen blev be
tegnet ved dens eget navn eller funk
tion, f.eks. de ovenfor nævnte »Regents
Pladtsen« og »Fattigis Huus« eller
»Kaaber Möllen« (nr. 329). En del
navne har tilføjet ejerens sociale eller
erhvervsmæssige
stillingsbeskrivelse
som: borgmester, rådmand, »Welbaam«, H (herre) eller rektor, apote
ker, musikant osv. Som regel er alle

håndværkere nævnt ved deres fag: sko
mager, hattemager, smed osv. Der fin
des intet navn med tilføjelsen »køb
mand«. De rige købmænd var sikkert
blandt de ovenfor nævnte herrer eller
rådmænd, de mindre mellem de fleste
navne uden særlig betegnelse.

Grundtaxtens husbeskrivelser i lyset af
andet kildemateriale
Beskrivelsen af hver enkelt ejendom
indeholder grundlæggende oplysninger
om grundens mål og opdeling samt en

både størrelsesmæssig og byggeteknisk
karakteristik af dens bebyggelse. Tro
værdigheden og nøjagtigheden af disse
oplysninger kunne bedst bedømmes
ved at konfrontere dem med de pågæl
dende objekter. Desværre findes der
kun fa bevarede eller fra billedmateria
le kendte bygninger fra dengang.
Efter vores aktuelle viden er der kun
et enkelt hus tilbage i Roskilde fra
Grundtaxtens tid. Det er huset ved
Bondetinget 17, som for et par år siden
blev grundigt restaureret og ved denne
lejlighed genstand for en både arkiva-

Fig. 2. Bondetinget 17, gadeside. Opmåling J. Riis Jørgensen.

risk og bygningsarkæologisk undersø
gelse9*. Huset, som blev dateret til o.
1600, er også omtalt i taksten 1682 (nr.
118) som følger: »Mag: Eschild Lauridtzens 7 Leie Waaninger, med Lidet
Kaal Jord til, Paa Bunde tinget, Er udi
Breden Langs Ud med husit til Gaden
67 Allen. Och udi Lengd: fra Gaden
och reent igiennem Hafuen (haven) 32
Allen. Derpaa staar 28 fags huus, 1

Lofft (etage) höi, med Teilhengt, Er
gammel forfald: Biugning
Eragtid Biugning: for.............. 36 RDL
Grundemfor............................ 20 RDL
Taksten beskriver husets længde (28
fag, nu er der kun 10 tilbage), højde (1
etage), tagbeklædning (tagsten) og til
stand (forfald), men ikke byggemateria
let. Undersøgelsen viste, at det er et
bindingsværkhus opført af egetømmer
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Fig. 3. Ehlers kort 1790/91 (udsnit). Nr. 1 Meyers gård (Stændertorvet), nr. 2 - Madtzens
gård (Algade 3), nr. 3 - Andersens gård (Algade
4), nr. 4 - apoteker Bartholomeiis gård (Algade
8).
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(inklusiv tagværket) og oprindeligt
lerklinet.
Som eksempel på en mellemstor
gårds beskrivelse bringes Bertel Madtzen's gård (nr. 153), som lå på Algades
nordre side på det nuværende nr. 3.
Husene er kendt fra fotografier fra ca.
1900, taget kort før deres brand i 1903.
Indtil da stod de uberørt af det 18. år
hundredes store brande. Der er også
bevaret husets hvælvede middelalderli
ge kælder, som blev opmålt af Natio
nalmuseet efter branden 1903l0). Tek
sten lyder: »Bertel Madtzen, Ved Fridrich Sund, hans gaard Nest Ved, er udi
Breden til Gaden 17 allen, och Nedre i
gaarden, er Breden 28 Al= Lengden fra
gaden, och reent igiennem gaarden,
och 1 Liden hafur er 88 Al= Derpaa
staar til gaden 3 fag huus, 1 Lofft, och
5 fag 2 Lofft höit, Begge med Teil och
Muret, Inde i Gaarden, Dend Venstre
Lenge, er 9 fag huus 1 Lofft med halm
och Leer, Dend Østre Lenge 9 fag huus

Fig. 4. Bertel Madtzens gårds (Algade 3) beskrivelse i Grundtaxten 1682.
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Fig. 5. B. Madtzens ejendom efter beskrivelse i
Grundtazten 1682. Mål angivet i alen.

1 Lofft med Teil och Leer Vegge, Och
er ej Brönd i gaarden.
Eragtid Biugningen for:............ 70 RDL
Grunden for:............................ 50 RDL
Parcellen kan ses i sit gamle areal på
Ehlers byplan fra 1790, betegnet med
det daværende grundtakstnummer 40.
Opdelingen i gård og haveparti og de
forskellige bredder ved Algade og ved
haven svarer til Grundtaxtens beskri
velse. Ehlers kort viser parcellens be
byggelse i slutningen af det 18. århund
rede, hvor der kun var det østre baghus
tilbage, men ved hjælp af begge kilder
kan ejendommens bebyggelse i 1682
nemt rekonstrueres.
Også en sammenligning mellem tak
stens tekst og husenes fotografiske gen
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givelse fra o. 1900 bekræfter takstens
nøjagtighed. Bebyggelsen på billedet
fra Algade består af to huse - et lille 3
fags stuehus til venstre og et større 5
fags toetagers hus til højre (under dette
hus ligger kælderen), begge udformet
som langhuse og dækket med tagsten.
Det andet billede viser husenes gårdsi
de med sandsynligvis stadigvæk det
gamle 1 etage høje østlige baghus (på
fotografiets venstre side), som har haft
en bredde svarende til forhusets 4 fag
og var dækket med saddeltag. Det lille
forhus har dengang haft to etager til
gården.
En yderligere bekræftelse af Grund
taxtens beskrivelse samt vigtige sup
plerende oplysninger findes i Taxatio
nen fra 1736H), som beskriver matrik
lens bebyggelse således: »Sr Johan Cas
per Seiferdts gaard staar paa algadens
Nordre side, bestaar af 8te fag (i
Grundtaxten 3+5 fag), til gaden 2de
Etager, bindingswærk i foed med Muurede Wegge og teglhengt, indrettet till
Stuer, Cammere og 1 Sahl, Ennu 18 fag
( i Grundtaxten 2 baghuse å 9 fag) til
gaarden Bindings Werk i foed en del
deraf Muurede og dels Klinede, dels
med Steenlag, og dels med halm tekket
hvilke 18 fag huus er indrettet til Kiöken, bröggers, Spisskammer, gevelwte
Kielder, Loe og Lade huuse...«
På den sydlige side af Algade, vis à
vis det ovenfor beskrevne hus, lå råd
mand Anders Andersens store køb
mandsgård (nr. 150), hvis fronthus også
blev skånet for branden i 1731. Huset,
fra o. 1600, med fine renæssancedetal
jer, blev bevaret indtil 1974, da det blev
nedrevet for at gøre plads for Privat
bankens store bygning (Algade 4). Hu
set havde dengang en grundmuret faca
de fra ca. 1870, men den oprindelige er
kendt fra et fotografi taget kort før. Der
eksisterer også en beretning, arkivud
skrift og opmåling, udført i forbindelse

Fig. 6. Algade 3, gadeside. Fot. o. 1900. Nationalmuseet.

med nedrivningenl2).
Ifølge Grundtaxten 1682 besad An
ders Andersen 2 ejendomme med 2
huse til gaden: det store, som han selv
boede i (nr. 150) og en lille 4-fags »bo
lig« ved siden af (nr. 149). Det store
hus, (som vi beskæftiger os med), blev
beskrevet som »14 fags huus 2 Lofft
höit« og »Teilhengt«. Beskrivelsen pas
ser dårligt til husets gadefacade, som vi
kender fra fotografiet, og som utvivl
somt viser huset i den tilstand, som det
måtte have haft i 1682. Det var nemlig
et 19 fags stuehus med 2 trefags kviste.
Sådan er huset iøvrigt også beskrevet i
Taxationen 1736 (nr. 56) »til gaden 19

fag .. .bindings Werk i foed med Mure
de Wegge og Teglhengt«, »derpaa 2de
quister hver paa 3 fag«. Undersøgelsen
viste, at bindingsværket var udført af
egetræl3).
Et andet hus, (nedrevet 1895), der ik
ke brændte i 1731 og er kendt fra foto
grafi fra før 1868, er huset, som 1682
tilhørte apoteker Jacobus Bartholomeii
(Grundtaxt nr. 145), og som lå på Alga
des sydside (nu nr. 8, Domapoteket) på
hjørnet af Snævresti.
Takstens beskrivelse, at det var en
gård 16 alien bred (ved gaden) og »der
paa staar til gaden, 8 fag Grundmurit
Huus, 2 Lofft höit« gengiver godt hu87

Fig. 7. Algade 3, gårdside. Fot. o. 1900. Nationalmuseet.
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Fig. 8. Rådmand Andersens hus (Algade 4). Fot. o. 1870. Lokalhistorisk Arkiv.

set, som det så ud endnu i slutningen af
det 19. århundrede. Også Taxationen
1736 angiver, at huset »bestaar af 8te
fag Brandmuur«, men uden at nævne
antallet af etager. Efter fotografiet hav
de huset egentlig kun 3 vinduer i an
den etage, men dens bredde tillader
godt at det bliver betegnet som 8
fags.
Grundtaxten nævner ikke indkør
selsporten i den vestlige side (det gør
iøvrigt heller ikke Taxationen 1736,
men den plejer sjældent at gøre det
som dengang lå i sidebygningen ud til
Snæver sti. Efter detaljer på fotografiet
(kragbånd vederlage og slutsten) kunne
porten dog stamme fra en ombygning i
det 18. århundrede. Selve huset var
sandsynligvis middelalderligt og havde
en hvælvet kælder fra o. 1420, som var
bevaret endnu 191914).
Til sidst skal nævnes borgmester
Bent Meijers gård (i karréen, der indtil

1908 lå, hvor Stændertorvet nu er),
som har overlevet det 18. århundredes
brande og er kendt fra fotografier. Sær
ligt fronthuset fra o. 1600 (måske æl
dre), beskrevet i Grundtaxten som 15
fag lang, »to Lofft höit, gammel Byg
ning«. Undtagen antallet af fag, hvor
der o. 1900 kun var halvdelen tilbage,
svarer resten godt til fotografierne. Bil
lederne viser, at det var et to etagers
højt bindingsværkhus med murede tavl
og med udkragning af øverste stok
værk.
Oplysninger om bebyggelse og bygge
teknik.
Gårdenes areal blev i de fleste tilfælde
angivet i Grundtaxten i fulde alenen
heder, som ikke er en ret nøjagtig stør
relsesangivelse (en alen blev på den tid
beregnet til 63,26 cm)15), dog blev nogle
længder betegnet med tilføjelser af 1/2
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Fig. 9. Apoteker Bartholomeiis hus (Algade 8). Fot. fra før 1868. Nationalmuseet.
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Fig. 10. Borgmester Meÿers hus (på det nuvæ
rende Stændertorv). Fot. fra før 1908. Lokalhi
storisk Arkiv.

og 3/4 alen.
Bygningernes længde blev betegnet
med antal fag. I begyndelsen af taksten
bruges i stedet for fag betegnelsen
»weggerum« (f.eks. »9 Weggerum
Huus«)16). Højden er angivet i »loffter«, som svarer til etager. Det skal dog
bemærkes, at bygningernes højde ikke
altid angives, og hvad angår renæs
sancehuset, der stod på det nuværende
Algade 4, svarer beskrivelsen slet ikke
til husets kendte form (2 etager i
grundtaxten i stedet for én med to kvis
te, 14 fag i stedet for 19). En kritisk
holdning og sammenligning med andre
supplerende kilder er derfor påkrævet.
Kun en enkelt gang noteres i Grund
taxten en kælder, sandsynligvis var det
ikke relevant for taksationen. I de fleste
tilfælde beskrives bygningernes bygge
teknik og materiale. Taksten kender
ikke betegnelsen bindingsværk, men
bruger i stedet udtrykket »murværk«
for bindingsværk med udmurede tavl
og »Leer« eller »klinit med Leer« for

lerklinede tavl. »Grundmuret« betyder
som i dag en teglstensbygning. Husenes
tagbeklædning kan være »Teil« (tegl
sten) eller »Halm«, også angivet som
»Langhalm«. Ofte findes huse med
»Teil og Muurverk til gaden og Halm
og Leer ind til gaarden«. Der forekom
mer også bygninger »med Tagsteen Be
hengt Dog med Leer Vegge«. En del
huse er betegnet som »gammel« eller
»forfaldent«.
Beskrivelser af store købmandsgårde
omfatter selvfølgelig flere bygninger,
små matrikler kan bestå af bare ét hus.
Ud over betegnelsen »gård« og »hus«
fandtes der også »boliger« og »lejeboli
ger« (også betegnet som »woninger«). I
et enkelt tilfælde er der nævnt »1 gam
mel firkantet Lysthus«. Gård betyder
ud over hele matriklens bebyggelse og
så det ubebyggede indre gårdrum. Ha
ver findes også med nærmere betegnel
se som »kaal«, »urte« eller »grønne«have. Taksten registrerer også »øde«og »byggepladser«.
En gårds typiske bebyggelse bestod
af huset til gaden, beboet af ejeren eller
lejet delvis ud, oftest med port til ind
kørsel og eventuelt bod (kun nævnt i få
tilfælde) og baghusene. Disse blev som
metider nærmere betegnet efter deres
brug f.eks. lo, lade eller stald. Desuden
fandtes i en del gårde brønde, også med
pumpe, og »hammer«.
Grundtaxten og bybilledet
Grundtaxten er en meget vigtig kilde
til byens bebyggelse før de store bran
de, som hærgede Roskilde i årene
1731-35. Tidsmæssigt ligger den tæt på
Roskildes ældste bykort og prospekt,
Resens byplan fra 167717), og derfor
supplerer disse to materialer hinanden
godt. Det skal dog bemærkes, at bebyg
gelsen på Resens kort, med undtagelse
af de vigtige bygninger (rådhuset, kir-
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Fig. 11. Reesens Roskilde-Grundplan 1677. Udsnit.

ker, møller og lignende) er tegnet me
get skematisk. Der kan også konstate
res en del fejl, både hvad angår de vig
tige bygningers lokalisering samt num
merering i fortegnelsen og gadernes
nøjagtige forløb. Med disse forbehold
kan Resens kort dog anses som både
kartografisk og billedmæssigt værdi
fuldt kildemateriale.
De ældste nøjagtige bykort stammer
først fra tiden efter de store brande,
men på trods af dette er de en uvurder
lig og ofte afgørende kilde til studier
over Roskildes ældre bebyggelse. Især
den forholdsvis lidet kendte plan fra
1766 og Ehlers plan fra 1790/91l8).
Sammen med Grundtaxtens oplysnin
ger om de enkelte ejendommes og de
res elementers mål danner disse kort et
fortræffeligt materiale til en rekon
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struktion af byens parcelopdeling og
bebyggelse i slutningen af det 17. år
hundrede. En sådan prøve blev gjort
engang for torvet (det nuværende Stæn
dertorv), men fejlagtigt på grund af for
kert interpretation af taksten ,9).
Det i artiklen omtalte materiale,
samt vor viden om de fa kendte huse,
som tilfældigvis repræsenterer de vig
tigste hustyper, som dengang fandtes i
byen, gør det muligt at danne sig en ret
god forestilling om Roskildes daværen
de arkitektoniske bybillede. Gaderne
var domineret af langhuse i bindings
værk, flere af dem to etager høje, som
det også vises på Resens kort. Åbent
bliver bare spørgsmålene om gavlhuse
ne, særligt dem, som er tegnet så tyde
ligt hos Resen i rådhuskarréen. Der
findes ingen bekræftelse af dem i

Grundtaxten, men den nævner dog en
del gavlhuse andre steder i byen, så ty
pen var til stede.
Et hele byen omfattende emne, som
kunne give materiale til nogle synteti
ske konklusioner og eventuelt føre til
en by model, kan dog kun bygge på en
systematisk og tidskrævende bearbej
delse af Grundtaxten 1682. Artiklens
mål var at give en orientering om dens
indhold og muligheder.
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H. Hjelbolt: Købstædemes skødeog panteprotokoller, Fortid og Nu
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J. Riis Jørgensen: Boderække fra
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Bygningssyn i København; notater fra
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. . i København udført af W. Dragsbo;
den middelalderlige kælders opmåling
1:50 af ark. K. Kayser, 1973, samt fo
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afd. En del af husets fragmenter opbe
vares på Roskilde Museum.
H.H. Engquist's beretning fra 1971. Se
note 12.
E. Gasiorowski (se note 10) s. 201/202.
N. E. Nørlund, De gamle danske
Længdeenheder, København, 1944, s.
17 ff.
Ordbog over det danske sprog, bd.
27, s. 674, København 1954, om
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17) Peder Resens Roskilde-Grundplan fra
1677 er samt dens originale tekst af
trykt både i V. Hermansens teksthefte
til hans udgave af grundplanen (1923)
og i Resens Roskilde (1929).
18) Rigsarkivet København. RA afd. Vej
dir. 1139, 1, Landevejen KøbenhavnRoskilde 1766; Ehlers plan. Se note 5.
19) Se note 3.

Fra smedje til købmandshandel
Om Ltitzhøftforretningens bebyggelseshistorie
AfGrete Rung og Âge Sinkbæk
Museets forretning »Brdr. Liitzhøfts
Eftf.«, Ringstedgade 6-8, har ikke altid
været købmandshandel. I tidens løb
har stedet været henholdsvis kobber
smedje, præstegård, rådmandsbolig,
malerværksted og bagergård, inden
ejendommen blev købt i 1892 af Elias
Liitzhøft og omdannet til købmands
handel.
Det er denne omskiftelige historie,

artiklen handler om. Grundlaget for
artiklen er først og fremmest brandtak
sationer og skøde- og panteprotokoller.
Her kan man finde oplysninger om
bygninger på tidspunktet for taksatio
nen eller vurderingen, og ved at sam
menholde disse oplysninger kan man
danne sig et overblik over bebyggelsens
historie på stedet.

Fig. 1. Forretningen »Brdr. Liitzhøft Eftf« ligger i Roskilde, Ringstedgade 6-8. Trods de to numre
har de hele tiden udgjort én ejendom, nemlig matr. nr. 235. På dette kort fra omkring 1900 er grun
den markeret med sort.
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Kobbersmedens hus

De ældste dele af de nuværende byg
ninger stammer fra omkring 1760'eme.
Bortset fra Domkirken og visse andre
markante bygninger var Roskilde den
gang præget af lave en-etages bygnin
ger, og Ringstedgade 6-8 fulgte tidens
stil.
I 1761 lå der på grunden et 12 fags
forhus og et 6 fags baghus, tilhørende
kobbersmed Niels Pedersen0, (se fig.
2).
Forhuset var af bindingsværk med
murede tavl ud mod gaden, således
som det var blevet påbudt efter de store

brande i 1731-35, mens resten af bin
dingsværket var lerklinet. Taget var af
tegl, som det ligeledes var bestemt efter
brandene.
Dette hus var vidt forskelligt fra det,
der blev beskrevet i den næste brand
taksation i 1771, der kan højst være tale
om genbrug af visse byggematerialer.
Man må gå ud fra, at det er blevet revet
ned mellem 1765 og 17672).
Baghuset var af lerklinet bindings
værk med stråtag. Det nævntes så sent
som i taksationen 1811, men var for
svundet ved taksationen 1817.

Fig 2. Bebyggelsen i Ringstedgade 6-8 i 1761 med for- og baghus ejet af kobbersmeden Niels Peder
sen.
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Præstegård
1 1767 blev ejendommen købt af sogne
præst ved Vor Frue kirke, Hans Chris
tian Thestrup, og selv om skødet3) ikke
er så udførligt som en brandtaksation,
ser det ud til, at de bygninger han over

tog, var identiske med de bygninger,
der blev beskrevet i brandtaksationen
17714*, (se fig. 3).
Denne taksation beretter om en tre
længet en-etages gård i bindingsværk.
Alle de nye bygninger var med murede

Fig. 3. Ringstedgade 6-8 i 1767-1811 med forhus, sydlænge, baghus og et halvhus. Sydlængen fra
mellem 1765-67 eksisterer stadig.

tavl og tegltag; kun det gamle baghus
var lerklinet og med stråtag.
Forhuset var indrettet til beboelse og
havde en frontkvist midt for. Denne
kvist eksisterer stadig. Side- og baglæn
ger brugtes til lader, stalde og avlsbyg
ninger. Endvidere var der et halvhus
dvs. et smalt hus med tag, der kun hav

de fald en vej. Det lå nord på grunden
og fungerede som kombineret retirade
og svinesti.
Man kan altså her forestille sig en
lille præstegård, hvor præsten havde
indrettet sig med beskedne, lave længer
i udkanten af byen og med åbne area
ler mod vest5). Kun en lille del af grun
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den var bebygget, mens resten var lagt
ud til have og gårdsplads.
Rådmandsbolig

Efter at Thestrup havde faet nyt sogne
kald6*, overtoges ejendommen i 1783 af
rådmand og birkedommer, senere kan
celliråd, Friderich Hansen.
Denne foretog ingen store ændringer
af ejendommen. At det var en embeds
mand, der rykkede ind, viste sig dog
ved, at der blev indrettet »Contoir« i
huset.

Ejendommen blev i Hansens tid
næppe drevet som gård; hans folkehold
var ifølge folketællingerne alt for lille.
F.eks. var der i folketællingen 1801: 2
tjenestepiger og 3 latinskoledisciple7*.

Malerværksted og bageri

Efter Friderich Hansens døo købtes
ejendommen i 1813 af malermester
Hedde J. Ehlers8*. Indtil da havde den
stået praktisk talt uforandret i omkring

Fig. 4. Ringsledgade 6-8 i 1817-57 med forhus, sydlænge samt et nyt sidehus fra 1817. Dette sidehus
mod nord er en mindre del afden eksisterende magasinbygning i dag.
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Fig. 5. Fugleskydningsskive fra 1841 med malermester Hedde J. Ehlers, stående som nr. 2 fra højre.
Han har en fugleskydningspapegøje på sin jakke. Ligesom den købmand agent Søren Broch på bil
ledetfår overrakt. (Den Hirsprungske Samling).
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40 år, men i 1817 lod Ehlers opføre et
nyt sidehus mod nord9), (se fig. 4). I
taksationen 1817 nævntes ikke længere
hverken baglængen eller svinehuset,
som formentlig blev revet ned ved
samme lejlighed. Det nye sidehus var
opført i » samme Høide og Materialer«
som resten af ejendommen, dvs. en
etages bindingsværk med murede tavl
og tegltag.
Selvom byggestilen således blev bi
beholdt, forsvandt gårdpræget nu helt:
Sydlængen blev omdannet til maler
værksted og det nordlige sidehus blev
indrettet til bageri og beboelse.
Bageriet udlejede Ehlers til skiftende
bagere10), og ejendommen blev på den
ne måde i praksis splittet op i to dele,
idet den nu rummede to husholdninger
og to uafhængige arbejdspladser.
Der skete dog lidt af en sammen

smeltning, da bagermester John An
dreas Horn giftede sig med malermes
ter Ehlers' yngste datter Hedvig10.

Bagermester Horn

Efter Ehlers død i 1859 overtog sviger
sønnen og datteren ejendommen, idet
dôè Ehlers' søn Lauritz blev boende og
videreførte malerværkstedet.
Siden ombygningen i 1817 havde
Ehlers ikke ændret på ejendommen;
men nu godt 40 år senere gik bager
mester Hom i gang med at ombygge
sin afdeling, så den passede til hans be
hov12), (se fig. 6).
I 1859 ombyggede han det nordlige
sidehus så grundigt, at man næsten kan
tale om en nybygning, hvor kun øst
gavlen af bindingsværk samt selve ba
geriet indgik i den nye bygning, som

Fig. 6. Ringstedgade 6-8 i 1859-63. Bagermester John Andreas Horn ombyggede det nordlige side
hus og opførte et nyt baghus i vest.

100

Fig. 7. Ringstedgade 6-8 i 1863-92. Forhuset blev forkortet og fik grundmuret facaden i 1863. Der
blev desuden bygget endnu et forhus. Dette nordlige forhus blev forbundet med den nordlige sidelæn
ge ved et trappehus fra 1863. Der var også et svine- og hønsehus, men de har ikke kunne stedfæs
tes. Det var disse ændringer, bagermester Horn foretog, der gav ejendommen den karakter af både
høj og lav bebyggelse, som den endnu har i dag.

blev opført af grundmur i to etager.
Grundmur vil sige, at bygningen blev
opført udelukkende i mursten helt fra
grunden.
Sammenhængende med denne byg
ning lod han opføre en baglænge i vest.
Denne var ligeledes med grundmur og
tegltag, men kun i een etage. Denne
nybygning fungerede som hestestald,
karlekammer, lo og retirader. Endvide
re byggede han et svine- og hønsehus,
hvis nøjagtige beliggenhed endnu ikke
har kunnet fastslås.
Horn lod det ikke være ved dette. I
1863 byggede han endnu et beboelses
hus ud mod Ringstedgade13), (se fig. 7).

Ligesom bageribygningen var det i to
etager og med grundmur, men taget
var af skifer. For at fa plads til dette
måtte han forkorte det sydlige forhus
med 3 fag, og denne bygnings bindings
værksfacade ud mod gaden lod han er
statte med en grundmur. Endvidere lod
han et to-etagers trappehus i bindings
værk opføre mellem det nye forhus og
bageribygningen.
Bagermester Horns om- og nybyg
ninger gav ejendommen den karakte
ristiske »slagside«, som den har bevaret
til i dag. I den sydlige ende står de lave,
smalle længer fra 1700-tallet for største
delen i bindingsværk, og i den nordlige
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ende rejser sig i sammenligning her
med de brede, grundmurede to-etagers
bygninger fra 1800-tallet.

Brødrene Liitzhøfts købmandshandel

Efter bagermester Hom's tidlige død i
1874l4) førte hans enke forretningen vi
dere uden at foretage de store ændrin
ger ved ejendommen, som hun i 1892
solgte til købmand Elias Liitzhøft15),
som siden 1874 havde drevet sin køb
mandshandel »Brødrene Liitzhøft« i
Ringstedgade 2I6).

Elias Liitzhøft tog straks fat på at
ombygge ejendommen, så den kunne
opfylde de krav, der stilledes til en stør
re købmandshandel (se fig. 8). I 1892
lod han indrette butik i det sydlige for
hus17), og da bygningen egentlig var for
smal, opførte han en tilbygning ud
mod gården til baglokale og kontor.
Endvidere fik han bygget et halv
tagshus af mur og bindingsværk, med
tegltag, op ad sydlængens vestgavl. Det
var indrettet til retirader og svinehus,
og vest for det blev anlagt en svinegård
med betongulv og af tømmer og bræd-

Fig. 8. Ringstedgade 6-8 i 1892-99. Købmand Elias Liitzhøft ombyggede i 1892 stedet til købmands
handel, »Brødrene Liitzhøft«. Der var baglokale i det sydlige forhus, altså hvor der fortsat i dag er
købmandsforretning. I samme bygning indrettedes året efter endnu en butik, som lejedes ud til en
skomager. I haven opførtes et skur.
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Det åbne skur i vest blev revet ned
og erstattet af et større skur af tømmer,
brædder og tagpap samt murede skille
vægge. Dette udfyldte det meste af af
standen mellem det åbne skur i sydvest
og magasinbygningen.
Hermed var det slut med haven. He
le grunden var nu indhegnet af bygnin
ger og skure, og dermed kom hele den
indre del til at fungere som gårdsplads.
Der blev dog ikke ofret flere sten til
brolægning, og derfor er det i dag let at
skelne imellem den oprindelige brolag
te gårdsplads fra 1700-tallet og den del,
der tidligere var have.

Brdr. Liitzhøfts Eftf., familien Peter
sens købmandsgård

Fig. 9. Elias Liitzhøft, der stammede fra
Glænø ved Skelskør havde købmandsforretnin
gen »Brødrene Liitzhøft«, indtil han døde i
1903, kun 55 år gammel. Han var oprindelig
uddannet i landbruget og havde været forval
ter på forskellige godser i Danmark og Sverige
før han blev købmand i Roskilde. Han og hans
bror, Anton, log aktivt del i Roskildes erhvervs
liv. Foruden Jlere købmandsforretninger var de
med til at oprette Roskilde Bank. Elias var bl.a.
en af de drivende kræfter bag stiftelsen af Ros
kilde A ndelssvineslagteri.

der. Ved siden af svinegården blev der
muret en gødningskule med beton
bund.
I haven blev der opført to åbne sku
re med træstolper: Et i vest med tegltag
og et i syd, vest for svinegården, med
tagpaptag.
I 1893 lod han indrette endnu en bu
tik18* i sydlængen ud til gaden, hvor en
skomager fik til husel9).
I 1900 fik ejendommen det præg,
som den har i dag, idet vestlængen blev
revet ned og det nordlige sidehus i ste
det forlænget, så det blev den store ma
gasinbygning, vi kender i dag20), (se fig.
10).

Allerede i 1903 døde Elias Liitzhøft, og
både ejendom og forretning blev solgt
til købmand Chr. Petersen, der førte
forretningen videre under navnet
»Brdr. Liitzhøfts Eftf.«2l).
Han foretog ikke de helt store om
bygninger, (se fig. 10). I 1912 byggede
han kontoret til butikken om, så det
blev lidt større22*, og da han ikke holdt
svin, byggede han svinehuset om til re
tirader og svinegården om til hønsehus.
I den anden butik i facaden, hvor der
oprindelig i 1893 var en skomager, ind
rettede han et værtshus, »Cafe Stok
ken« fra ca. 1907-1723*. Her kunne hans
mange kunder fra landet få en forfrisk
ning og en bid brød. Den nuværende
butiksfacade stammer iøvrigt fra
194124*.
11917 indrettede han vognport i syd
længen25*, og i 1925 byggede han en automobilgarage26* vest for gødningsbe
holderen. Hans kone fik iøvrigt som
den første i Roskilde kørekort til bil,
fordi han ikke selv ville køre den.
Før 2. verdenskrig28* blev hønsehus
og retirader revet ned og nyt tag lagt
over alle skurene i syd i automobilga-
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Fig. 10. Ringstedgade 6-8 i 1900-17. Elias Liitzhøft nedrev baghuset og forlængede sidehuset til ned
nuværende magasinbygning. Haven blev inddraget og skure rejstes for enden af den nye store
gårdsplads.

Fig. 11. Ved siden af købmandsforretningen indrettedes i 1893 i samme bygning en butik, som blev
lejet ud til en skomager. I ca. 1907-17 var der ikke skomagerbutik, men »Cafe Stokken« således
som billedet viser. Da købmand Chr. Petersen overtog forretningen i 1903, kaldte han den »Brdr.
Liitzhøfts Eftf«. Købmandsbutikken prydedes af glasskilte og et blåt emaljeskilt; i vinduet var en
stor sukkertop.
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Fig. 12. Butiksfacaden i 1914-15, t.v. gårdskarlen Jens Peter Larsen, kommisen Nielsen og anden
lærlingen LejfPagh Knudsen.

Fig. 13. Ringstedgade 6-8i 1985.
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ragens dybde. Herved blev det åbne
skur i syd dobbelt så dybt, som det hid
til havde været. Taget udstraktes end
videre således, at det gik hele vejen fra
sydlængens vestgavl til skellet i vest.
Dermed opstod et nyt dybt skur mel
lem sydlængen og garagen.
Hønsehus og gødningsbeholder blev
flyttet over i skuret nærmest magasinet.
Mens der har været købmandsforret
ning på stedet, har der ikke været træer
ude på gårdspladsen. Der har stået et
pæretræ ved retiraderne og eet op af
det nordlige forhus, og der har vokset
noget hyld nede foran vestskurene29).
Chr. Petersens to sønner, Carl Viggo
og Verner, indgik i forretningen, og ef
ter faderens død førte de den videre. De
ejede den fra 1955, og indtil den over
gik til museumsgård.
Museumsgård

Forretningen havde været i funktion
indtil 1979. Året forinden havde Ros
kilde Kommune købt ejendommen for
at bevare og restaurere bygningen i
samarbejde med museet (se fig. L), og i
1982 genåbnede købmandsforretnin
gen: Butikken, baglokalet, kontoret og
kælderen var blevet indrettet præcist,
som lokalerne var i 1910-20, og det var
lykkedes at fa fremstillet kopier af va
rer, som har stået på hylderne i denne
butik. Således fremstår butikken ikke
alene som en udstilling, men også som
en aktivitet, idet man her kan opleve
den gamle handelsform med varer i løs
vægt og ekspedition over en disk.
I det høje forhus er der beboelse og
forretningen Plakatgalleriet. I sidelæn
gens stueetage står købmandens egen
hestestald fortsat. De tidligere lagerrum
og kundernes store hestestald er nu
omdannet til værksteder: En snedker
samt en kunsthåndværksbutik. De
øvrige dele af bygningskomplekset af
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venter restaurering.
Som det foregående har vist, har ste
det, Ringstedgade 6-8, haft mange an
dre funktioner, før det i 1982 blev om
dannet til købmandsgård. Liitzhøfts
købmandsgård er på sin vis af ret ny
dato, set i modsætning til byens ældre
købmandsgårde, der foruden køb
mandsbutik ofte havde fremstillings
virksomhed, som f.eks. bryggeri, samt
anparter i skibe og gæstgiveri på køb
mandsgårdene, hvor husstandene var
store for at kunne varetage hele denne
kombination af virksomheder.
Dette havde været almindeligt til
midt i 1800-tallet, hvor mønstret be
gyndte at ændre sig med fremkomsten
af de nye tider i form af bl.a. næringslo
ven og industrialiseringen.
De gamle købmandsgårdes funktio
ner opdeltes efterhånden til specialfor
retninger: Kolonial, trælast, bryggeri
m.m. Desuden etableredes en ny type
købmandsforretning i slutningen af
1800-tallet
og
begyndelsen
af
1900-tallet. De havde først og fremmest
kolonialhandel, men også i mange til
fælde lidt andet som brændsel og komog foderstof uden dog at have køb
mandsgårdenes store alsidighed. Det er
i denne gruppe af nye købmandsgårde,
at Liitzhøftforretningen hører til.
Liitzhøftforretningen er således et
eksempel på købmandserhvervets se
nere udvikling og som sådan et meget
fint og helstøbt eksempel. Købmanden
fungerede stadig som bindeled mellem
land og by, og i Liitzhøftforretningen
var det meget tydeligt, da den foruden
kolonialhandel også havde handel med
kom- og foderstoffer samt brændsel.
Ejendommen er desuden et samlet,
velbevaret bygningskompleks med de
forskellige sidebygninger, skure m.m.
Stedet giver således et godt billede af
købmandserhvervet med den sidste rest
af mangesidet virksomhed, som Liitz-

Fig. 14. Den genindrettede butik fotograferet 1983. (Foto Flemming Rasmussen).

høftforretningen fastholdt til det sidste.
Forretningen Brdr. Liitzhøfts Eftf.
kan man i dag besøge som en køb
mandsforretning, der ligger på det sted,
hvor den blev bygget og fortsat indgår i
gadebilledet, indrettet som i 1920'eme.
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Tobaksfirmaet Ferdinand Bang's Efterfølger
Etnologigruppen ved Ole Jørgensen.
I 1844 kom tobaksspinder Frederik
Ferdinand Bang til Roskilde. Han var
ca. 30 år gammel (1814-1877) og havde
de sidste 10 år arbejdet i København på
forskellige tobaksfabrikker og således
faet et godt kendskab til tobaksbran
chen0.
Han havde gennem årene sparet en
del penge sammen, så han var i stand
til at købe ejendommen Algade 1.
Ejendommen bestod egentlig af to huse
- det ene hjørneejendommen, der sene
re blev kaldt »Bangs Hjørne«, den hav
de to butikker, en på hjørnet og en på
Algade, der var lejet ud. Det andet hus
lå i forlængelse af hjørneejendommen
med front mod torvet. Torvet hed tidli
gere Eva Schrøderstræde og blev senere
omdøbt til Nytorv og til sidst til Stæn
dertorvet. Ferdinand Bang købte ejen
dommen af snedkermester Isachsen,
hvis enke giftede sig med Lentz2).
Bang rev den gamle en-etages ejen
dom på hjørnet ned og byggede en ny
to-etagers ejendom med kælder under.
I stuen blev der indrettet butik, på før
stesalen beboelse og i kælderen tobak,cigar- og skråtobakfabrik. I stueeta
gen lejede han den ene butik ud til bar
ber Kruse i lokalet på selve Algade.
Det gamle en-etages hus på Nytorv le
jede han ud til beboelse.
I Roskilde Avis den 19. oktober 1844
underretter han det ærede publikum i
Roskilde om »at det fra den nyåbnede
handel med alle sorter røg-, snus- og
skråtobak stedse skulle være hans be
stræbelse, ved gode varer, billige priser
og reel behandling at vinde og sikre sig
deres gunst og velvilje, som ville forun

de ham deres søgning«.
Da han var en driftig mand, voksede
hans forretning støt og roligt, nok også
fordi butikken var centralt placeret i
byen. Han nævnte i sine annoncer hel
ler ikke, hvor den lå, idet det var indly
sende for alle, og den blev hurtigt i fol
kemunde døbt »Bangs Hjørne«.
Ligeledes udgik der fra virksomhe
den en eksotisk duft, der kunne lugtes
over det meste af byen, idet lagen,
hvori skråen blev lagt, bestod af rom,
svedsker og krydderier fra de dansk
vestindiske øer.
Ny forretning
Denne fremgang for virksomheden re
sulterede i, at han i 1853 nedrev udlej
ningsejendommen på Nytorv og i ste
det opførte et nyt hus i nederlandsk
renaissance med en stor frontispice ud
mod torvet. Han flyttede selv ind på
første og anden etage. I stuen var der
forretningslokale til udlejning, og kæl
deren gik til udvidelse af fabrikken.
Forretningslokalet blev senere inddra
get til beboelse.
Da arbejderne var i gang med ud
gravningen af kælderen, stødte de på
fundamentet af en gammel skorsten,
hvori der stod en stor krukke med sølv
mønter og en stor taskepung af læder
med småmønt, hvoraf de fleste ligele
des var af sølv. Tilsammen vejede
møntfundet ca. 20 kg og udgjorde i alt
4163 mønter, hvilket var en anselig for
mue. Der var 253 dalere, 21 halvdalere,
654 markstykker - resten var 1- og
2-skillinger bortset fra en enkelt mid-
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palæstræde

Fig. 1. Ferdinand Bang købte matrikel 152 på hjørnet at Stændertorvet og Algade. I forbindelse med
rådhusets brand i 1731 blev matriklerne 156 og 157 nedrevet for at hindre branden i at nå domkirken.
De resterende matrikler i rådhusblokken overlevede brandene i 1731,1732 og 1736. Algade nr. 1, 5 og
7 stodfrem til midten af1800-tallet og nr. 3 brændte i 1903.
(Tegnet af Ole Jørgensen og Stig Skjoldby Petersen. Kilde: Graundtakst for Roskilde by 1682).

delaldermønt. Ca. halvdelen af de 4163
var af udenlandsk oprindelse, flest tys
ke. De yngste mønter var fra 1583 og
må være nedlagt i Frederik den II's se
neste regeringsår3*. Tiden dengang var
præget af ufred og krig, og det er gerne
i sådanne tider, befolkningen nedgrave
de deres penge og værdigenstande, idet
der ikke fandtes andre opbevaringsmu
ligheder.
I Roskilde er det næsten umuligt at
finde ud af, hvem der har nedgravet en
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sådan skat, idet de fleste papirer og der
med oplysninger om, hvem der boede
hvor, er gået tabt, da Roskildes gamle
rådhus brændte i 1731 og dermed byens
arkiv.
I grundtaxten fra 1682, ca. 100 år ef
ter skattens nedgravning, far man at vi
de, at der på hjømegrunden har ligget
en lav en-etages bygning og i forlængel
se af denne, i Eva Schrødersstræde, en
anden en-etages bygning med port i.
Begge var på det tidspunkt udlejnings

ejendomme. Og det var de samme
ejendomme, Bang købte i 1844 og ned
rev i henholdsvis 1844 og 1853. De var
begge murede og teglhængt, og gårdene
benævnes i grundtaxten no. 1 »Eva sal:
Hermand Schrøders gaard« og takseres
til 800 Rd. som den dyreste.
Indtil reformationen ejedes hele rådhuskaréen af Domkirkens altre. Vest
for rådhuset Set. Knudsgildets boder
(Algade 9), derefter Set. Annes alters
jord (Algade 7) og de to sidste grunde

(Algade 1, 3 og 5) var Trinitatis alters
jord. De sidste var ofte udlejede til
byens storborgere eller velhavere ude
fra4*.
Trinitatis alters jord bliver formo
dentlig solgt til private lige efter re
formationen, idet den ikke optræder i
Roskilde Kapitels Jordebog fra 1586.
Hvorimod Knudsgildet yderligere er
blevet ejere af Anne alters jord og ejer
således Algade 7 og 9 (nr. 9 består af to
gårde5*.

Fig. 2. Trinitatis Alter blev stiftet af kong Valdemar d. 4., for hans sjæls frelse, og nedlagt lige efter
reformationen.
Anne Alter var tilknyttet »det evige vikardømme« og stiftet i 1363 afbiskop Henrik Gertsen, for hans
sjæls frelse.
Set. Knudsgildets stiftelsesår fortoner sig i historien, men ligger før 1335, hvor oldermanden for gildet
dukker op i de skriftlige kilder for første gang. Gildet var oprindeligt et »broderskab« for borgerne,
men udviklede sig i slutningen af middelalderen til et egentligt køb mandsgilde.
(Tegnet af Ole Jørgensen og Stig Skjoldby Petersen. Kilde: Grundtakst for Roskilde By 1682).
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Omkring 1610 kommer den tyskfød
te købmand Gerhard (Gert) Schrøder
til Roskilde og gifter sig ca. 1614 med
en 10 år ældre købmandsenke Kirstine
Albertsdatter, som boede i de før om
talte huse på hjørnet af Algade og ned
ad torvet. Den ejendom, som Bang
købte, har således ret tidligt efter refor
mationen været en betydelig køb
mandsgård. Og man tør måske formo
de, at det er Kirstine Albertsdatters før
ste mand, der har indmuret de mange
penge i skorstensfundamentet, og at
han havde været en ret holden mand.
Gert Schrøder var en driftig og dyg
tig mand, og han blev ret hurtigt borg
mester, et hverv han bestred til sin død
i 1643 kun 54 år gammel. Han efterlod
sig to børn, en dreng og en pige, og en
ret betydelig formue. Drengen, Her
man Schrøder, overtog købmandsfor
retningen efter faderen. Han havde faet
en god uddannelse, som afsluttedes
med en universitetsgrad i Leyden
(Tyskland) i ca. 1634.
Han blev ligeledes en dygtig køb
mand og borgmester og blev gift med
Eva Motzfeld, der var datter af køb
mand Peter Motzfeld, der også var ind
vandrer fra Tyskland i begyndelsen af
det 17. århundrede og bosat i Køben
havn. Herman Schrøder døde 1665
kun 50 år gammel. Hans kone, Eva
Schrøder, fortsatte forretningen til sin
død i 1706, 80 år gammel, og den ret
betydelige formue overgik til børnene.
Den samlede arv var på ca. 20 gårde og
huse i Roskilde. Herman og Eva havde
sammen 10 børn, hvoraf kun 3 overle
vede barndommen, en dreng og to pi
ger.
Sønnen Gert blev kongelig råd og
sekretær. Datteren Marie var gift med
købmand og borgmester Bernt Mejer.
Den anden datter var gift med diplo
maten Henning Meiercrone, og hun
oprettede for en del af sin arv Meier-
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crones stiftelse i Roskilde. Det var også
hende, der overtog købmandsforretnin
gen på torvet, men den blev ikke ført
videre som sådan.
Ildløs
I 1731 natten mellem den 7. og 8. april
går der ild i Maglekilde Vandmølle,
som hurtigt brænder ned til grunden.
Få dage efter den 11. april opstår der
igen brand, denne gang i rektorboligens
lade og stald, til alt held var der vind
stille, så omfanget af branden blev be
grænset.6).
Næppe er man kommet sig over for
skrækkelsen, før katastrofen er der.
Den 13 april opstår der brand i en
vognmandsgård på Algades sydside,
men da vinden er i syd, springer ilden
til sidst over Algaden og får fat i borg
mestergården og det gamle rådhus,
hvor man havde været så letsindig at
lade en tobaksplantør tørre blade på
rådhusets loft, hvilket i høj grad gav
næring til branden.
For at stoppe ilden inden den nåede
Domkriken, giver man sig til at rive
huse ned7). Det gik bl.a. ud over Algade
9, der bestod af to gårde. Således at nr.
7, det gamle herberg »Stadt Hamburg«
og 5, 3 og 1 overlevede branden. Ved
disse brande bliver 22 gårde og 25 huse
lagt i aske8).
Algade 1 står således uskadt fra skat
tens nedlæggelse til den af Bang udførte
udgravning i 1853 til den nye ejendom.
Under udgravningen fandt arbejderne
den før omtalte møntskat, hvilket af
stedkom et større opløb, hvor man
hurtigt kom op at diskutere om ejen
domsretten til møntfundet. Nogle
mente, fundet tilhørte finderne (arbej
derne), andre at den tilhørte grundeje
ren (Bang).
Enden på diskussionen blev, at Bang
samlede alle mønterne i sit forklæde og

gik ifølge med mange nysgerrige over
til politistationen, hvor fundet blev
indleveret og sendt til Nationalmuseet.
Med møntskatten blev der sendt et
brev fra Bang, hvor det tydeligt frem
gik, at han kendte til Danefæ-reglerne
og derfor ivrede kraftigt for at fa dusø
ren udbetalt9*.
På trods af mange velmenende
menneskers mening om, at møntskat
ten tilhørte arbejderne, tilfaldt den
Bang. Mønterne blev sendt videre til
møntkammeret, der udtog, hvad de ik
ke havde i forvejen, og returnerede res
ten til Bang10*. Uden at være den egent
lige finder blev han således adskillige
hundrede rigsdalere rigere, og det blev
således en god start på den nye fabriks
udvidelse.

Tobaksfabrikken
1 1847 har tobaksfabrikant Bang 10 ar
bejdere ansat på fabrikken11*. Det må
hovedsageligt have været børn, der var
ansat, for i 1849 oplyses det, at der var
2 drenge og 8-10 børn ansat. 1 1855, ef
ter fabrikkens udvidelse, er der 12 ar
bejdere ansat, de flest må dog stadig
væk have været børn. Og i 1872 er der
29 arbejdere, hvoraf de 15 er børn.
I 1882 oplyses det, at virksomheden
beskæftiger 20 mænd, 7 kvinder og 16
børn. Og virksomhedens produktion
er på ca. 20 tons tobaksvarer. Samt at
den daglige arbejdstid er på 11 timer 6
dage om ugen.
På nedenstående foto ses 16 arbejde
re, 6 unge og 22 børn, det er firmaet
Bangs ansatte i 1897 ved Wilhelm

Fig. 3. Bangs Hjørne som. det så ud i begyndelsen afdette århundrede. Læg mærke til børnene i vin
duet til venstre i billedet, de arbejdede i tobaks- og skråfremstillingen. Til højre ses urmager Schultz
i Algade nr. 3. (Foto Lokalhistorisk Arkiv).

Bangs 25 års jubilæum, hvor han på
grund af svigtende helbred omdanner
firmaet til et aktieselskab.
Ferdinand Bang var en vellidt mand
i Roskilde, og han gik meget op i bor
gerskabets sociale liv. Han var bl.a. en
ivrig amatørskuespiller og deltog aktivt
i utallige dilettant- og velgørenhedsfo
restillinger, som borgerskabet adspred
te sig med.
Da Bang, knap 60 år gammel, i 1872
blev ramt af et apoplektisk anfald, der
lammede hele hans højre side, måtte
han nøjes med gennem sit vindue at
være tilskuer til livet på torvet.
Sønnen, Wilhelm Bang, måtte over
tage den daglige ledelse af virksomhe
den ved faderens sygdom. Da faderen
døde i 1877 overtog Wilhelm Bang
virksomheden helt.

Wilhelm Bang (1846-1899) omdan
nede kort før sin død firmaet til et ak
tieselskab og ansatte J. Bach som direk
tør12*.
Under direktør Bachs ledelse blev
firmaet omlagt således, at al cigar- og
tobaksproduktion blev nedlagt, så man
kun fremstillede skrå, og handelen blev
udvidet til at omhandle alle varer in
den for branchen.
Skråproduktionen blev først opgivet
i slutningen af 1920'eme. Idet det viste
sig, at firmaet havde faet jemvitriol
istedet for kobbervitriol til at blande i
skråen, således at den smagte af jern og
derfor hurtigt blev usælgelig.
Det blev opdaget ved, at der havde
været mange klager fra kunderne over,
at skråen smagte af jern, så den davæ
rende direktør (den nuværende direk

Fig. 4. Værtshuset i Algade nr. 3, hvorunder der ligger en middelalderlig kælder. Tv. i hilledet ses ur
mager Schultz, der var lejer hos Ferdinand Bang. (Foto Lokalhistorisk Arkiv).
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tørs fader) spurgte skråmester Busk
om, hvad han mente om det. Han sva
rede »det har jeg godt lagt mærke til og
er derfor gået over til Mannicheskrå«.
Derefter blev skråproduktionen stop
pet, og skråen blev indtil 1941 indkøbt
hos Manniche, et andet Roskildefirma13).
I Algade nr. 3 boede der i 1850'eme
en murermester og værtshusholder
Kindberg, der lejede den venstre halv
del af ejendommen ud til en bager
Wolfthechels. Og senere til syerske Ka
ren Larsen.

Efter Kindberg overtog restauratør
Jakob Hansen nr. 3. Ejendommen ned
brændte i 1903, kun kælderen overle
vede og er nu fredet. Den nuværende
bygning blev af Jakob Hansen opført
på det gamle fundament, men restaura
tionsvirksomheden blev nedlagt, og lo
kalerne lejet ud.
Ejendommen blev 1906 solgt til
Roskilde handels-, Håndværks- og
Landbrugsbank, der benyttede den
gamle kælder til boksrum.
I juni 1913 krakkede banken, og
mange af dens kunder mistede ved den

Fig. 5. Her ser man »Bangs Hjørne« og Roskilde Landbobank i Algade nr. 3. (Foto Lokalhistorisk
Arkiv).
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lejlighed betydelige summer. Fra rui
nerne opstod et halvt år efter A/S Ros
kilde Landbobank, der overtog banken
og indrettede sig i husets vestlige del.
Det øvrige blev lejet ud.
Banken ekspanderede og måtte opsi
ge lejemålet i bygningens østside og
selv udnytte lokalerne14*.
I 1928 købte Landbobanken største
parten af aktierne i A/S Ferdinand
bangs Eftf. og overtog således de to
ejendomme på torvet, men aftalte med
A/S Ferdinand Bang og optikeren
Louis Schultz, der var lejer hos Bang,
at de skulle flytte ind i Algade nr. 3,
men at de foreløbig kunne blive boen
de i hjørneejendommen i hvert fald i
tre år.
I 1930 udskriver banken en arkitekt

konkurrence, som skal munde ud i en
ny, større og mere moderne bankbyg
ning. Professor Gottliebs projekt vin
der med den bygning, der stadig kan
ses på hjørnet af Stændertorvet og Al
gade, det forhenværende »Bangs Hjør
ne«.
Lejemålet på »Bangs Hjørne« løb
endnu et par år, og derfor måtte pro
jektet gennemføres i etaper. Således rev
man først den røde bygning på torvet
ned, den Bang havde opført i 1852 i ne
derlandsk renaissance med en stor
frontispice ud mod torvet15).
Mange af de smukke rundbuede vin
duer fra denne bygning blev genan
vendt i en villa på Set. Ibsvej 8, hvor de
kan ses den dag i dag.
Ved udgravning af grunden stødte

Fig. 6. Ferdinand Bang Eftf. i Algade nr. 3, til højre i billedet kan man lige skimte urmager Schultz
indgang. (Foto Lokalhistorisk Arkiv).
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Fig. 7. Roskilde Landbobank som den så ud i 1930'erne. I Algade nr. 3 kan man se indgangene til
Ferdinand Bang og urmager Schultz. (Foto Lokalhistorisk Arkiv).

man her på et fundament af store kam
pesten fra en middelalderbebyggelse,
formodentlig rester fra den bygning,
hvorunder bang 80 år tidligere fandt
møntskatten.
Efterhånden byggedes første del af
Roskilde Landbobank færdig, og i forå
ret 1931 kunne der indrettes ekspedi
tionslokaler i den underste del af byg
ningen.
Af bankens oprindelige lokaler i Al
gade nr. 3 blev der to butikker, hvor
Bangs tobaksforretninge flyttede ind i
den ene og urmager Schultz i den an
den, og man var endelig i stand til at
nedrive hjørneejendommen.
Den 8. august 1931 holdt banken en
dobbelt festlighed, idet man holdt rej
segilde på den ene halvdel og grund
stensnedlæggelse på den anden halvdel.

Da banken stod færdig til indvielse
den 29. januar 1932, udgjorde kældere
tagen alene 500 m2, den strakte sig un
der både den nye og den gamle byg
ning i nr. 3.
Da Ferdinand Bangs Eftf. flyttede til
Algade nr. 3, blev virksomheden delt
således, at engrosdelen blev flyttet til
Hersegade nr. 7 og privatboligen til
Hersegade nr. 28. Detailforretningen
blev liggende på hovedgaden. Den flyt
tede senere ind i optiker Schufts forret
ning, da han holdt op i ca. 1958, og var
der i ca. 5 år, idet Landbobanken selv
skulle bruge lokalerne til en yderligere
udvidelse.
Direktør H. V. Hansens søn Mogens
Hansen, født 1929, blev optaget i fir
maet i 1946. Da Mogens Hansen starte
de, var der ansat et bybud, en repræ-
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sentant og en kontordame samt fade
ren. I dag er der 12 ansatte. Tidligere
havde man kun handlet med tobaksva
rer, men nu begyndte man også at for
handle cigaretetuier, -rør, -lightere
samt piber og andre småtterier, således
at firmaet i dag forhandler over 1000
varenumre, og i dag er der 4 repræsen
tanter ansat, tre på Sjælland og en i Jyl
land.
Også i Mogens Hansens tid har fir
maet måttet flytte rundt. Engrosdelen
flyttedes i ca. 1960 fra Hersegade 7 til
Komerupvænget 15, og som før nævnt
skulle Landbobanken i 1962 bruge me

re plads, og Ferdinand Bangs lejemål
blev opsagt.
Detailudsalget flyttede derefter i
1963 til porten i Algade 9, der var ble
vet indrettet til butik.
Siden H. V. Hansen overtagelse af
virksomheden i 1924 havde der været
bestyrer på detailudsalget, men detail
udsalget er ophørt med nedrivning af
tobaksforretningen og genetablering af
porten ind til købmand Brønniches
gamle købmandsgård. I dag er gården
ved at blive restaureret til indkøbscen
ter.

Fig. 8. Ferdinand Bang Eftf. i porten til Algade 9. (Foto Flemming Rasmussen).
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NOTER
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Hans Rønø, 1966, s. 12.
Jul i Roskilde, 1934, s. 9.
Historisk årbog fra Roskilde amt
1979, s. 32. for en nærmere beskri
velse af møntfundet se samme år
bog fra s. 1 til 48.
Fra Roskilde amt 1979, s. 72.
Roskilde Kapitels Jordebog, s. 189
og 252, hvor det fremgår, at i 1568
ejer Knudsgildet stadig Algade 7 og
9.
Roskilde brænder, s. 17 og 18.
Ibid s. 18.
Jul i Roskilde 1934, s. 9.
Hist, årbog fra Roskilde amt 1979,
s. 30.
Roskilde Føljetoner II og Hist, år
bog Rosk. amt 1979, s. 28.
Jvf. Per Karlsson, Industriudviklingen
i Roskilde i 1800-tallet, Roskilde Mu
seums arkiv.
Roskilde Føljetoner II, s. 13.
Interview med direktør Mogens Han
sen, Roskilde Museums arkiv.
Roskilde Landbobank 1913-38.
Roskilde Landbobank 1913-38.
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Glimt fra Oluf Nielsens liv
Etnologigruppen v/Ole Jørgensen
Indledning
Mange mennesker kan fortælle levende og spændende om deres oplevelser fra det
liv, de har levet, men desværre er det kun de færreste, der får det skrevet ned på
papir.
Og endnu sjældnere er det at få overdraget erindringsstoffra de lag i samfundet,
som ikke har traditionen for at skrive erindringer.
11985 modtog Roskilde Museum imidlertid et manuskript, nedskrevet af Dagny
Olsen, der er født og opvokset i Roskilde.
Det er erindringer fra hendes far, der døde i 1967, 92 år gammel. I de sidste tre
måneder af hans liv nedskrev hun faderens erindringsfortællinger, som hun lyttede
til ved hendes daglige besøg hos ham. Det er erindringer om et langt og arbejdsomt
liv som karl på gårdene eller som arbejdsmand i og omkring Roskilde. Målet med
det hårde arbejde var at spare det nødvendige beløb til at købe et husmandssted i
Vindinge.

11874 den 2. oktober blev Oluf Nielsen
født i snedker Wismanns ejendom på
hjørnet af Borgerdiget og Ringstedgade.
Faderen, Poul Nielsen, var brolægger,
og moderen Margrethe døde i barsels
seng efter den lille Oluf, i samme og
foregående år døde 5 af deres børn, an
tagelig af tuberkulose, de ligger begra
vet på Gråbrødre kirkegård ved muren
mod Hersegade, tillige døde et barn
hos bedstemoderen i Venslev ved Skib
by i Homsherred. Otte dage gammel
blev den moderløse lille Oluf sat i pleje
hos Jens Hansen i Lidtgodt på Roskil
de Mark, han og konen var ældre folk,
der havde et lille sted på tre tønder
land. Hos dem var Oluf til han begynd
te at gå i skole. Han gik i den nyopførte
markskole, men så døde Jens Hansen.
Den 7-årige dreng husker tydeligt at
han blev lagt på strå (halm) på køkken
bordet. Jens Hansens kone blev syg og
kom på sygehuset i Bredgade 17 og lille
Oluf kom på fattiggården, også i Bred
gade 17. I flere måneder gik han imel

lem fattiglemmeme og blev fyldt med
lopper og lus. En gang om ugen fik de
spegesild med hoved, hals og skind på,
det kunne den 7-årige Oluf ikke magte,
så middagen gik retur. Skolegangen fo
regik i en fattigskole, som i 1835 det
kgl. danske cancelli havde approberet
oprettet i fattiggårdens baggård. I 1854
blev skolen flyttet til en gammel bin
dingsværksbygning i domkirkepladsens
nordøstlige hjørne, og her gik den lille
Oluf i skole. I 1893 blev skolen flyttet
til en nyopført bygning i Absalonsgade,
og i 1905 bortfaldt begrebet fattigskole.
Senere kom Oluf Nielsens barnebarn,
Erik, til at gå i denne skole.
I 80-erne var en 8-års dreng anven
delig som arbejdskraft, det gjaldt også
Oluf her på fattiggården. En annonce
blev indrykket i dagens avis, og en dag
stod der en murermester og kikkede på
den lille fyr. Hos ham fik Oluf sit op
holdssted til konfirmationsalderen.
Kærlighed har det nok skortet på, Oluf
Nielsen har aldrig nævnt, at han var
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Fig. 1. Storehede skole, hed tidligere »Markskolen«. Den er bygget i 1881 og ombygget og udvidet
omkring århundrede-skiftet. (Postkort).

glad for at være i dette hjem. Murer
mesterens kone var travlt optaget med
at sy hovedtøj til egnens kvinder, sorte
silkehuer med guld og sølvnakker, og
når hun tog hjemmefra med sit sytøj,
var det festdage, for manden og hans
tre sønner. Lille Oluf blev sendt til
købmanden efter brændevin. - Han
kom til hjemmet her en skærtorsdag,
og dagen efter, langfredag, var en af
sønnerne så fuld at han faldt omkuld
på marken og måtte køres hjem på en
trillebør. Samme søn gik også op og lå
hos købmandens søster om natten, og
han sluttede til sidst sit udsvævende liv
med at hænge sig derhjemme i stuen.
Oluf delte også seng med en af disse
sønner, hvad der ikke altid var lige rart,
især når frosten lå som et tykt lag rim
på de kalkede vægge, og Oluf måtte
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krybe i en iskold seng, når han så langt
om længe havde faet varmen, der hvor
han lå, kom den anden og skubbede
ham ind, hvor der var koldt, medens
han selv tog den varme plads.
Til stedet hørte 12 tdr. land jord,
som Oluf efterhånden også passede. 14
år gammel blev han konfirmeret og så
for første gang sin 7 år ældre søster Ka
ren, der var opfødt hos en bedstemor i
Venslev i Homsherred, de havde med
som gave en fin pung, som dog en af
sønnerne tog fra ham allerede dagen ef
ter.
Efter sin konfirmation kom Oluf til
at tjene i Urup på en større gård under
Svenstrup gods, han husker særlig den
ne gårdmandskone, hun var stor og
kraftig, magtede at sprede møg efter 4
vogne, og var karlen for spinkel til at

bære melsækken ind, når de skulle ba
ge, tog hun den selv i sin stærke favn
og bar den ind til dejtruget.
I året 1890 - 16 år gammel - kom
Oluf Nielsen til Strandgaarden i Ved
delev. - Strandgaarden var fæstegård
under Roskilde adelige jomfrukloster.
Enken, Kirsten Lars Lars, hensad til
sin død i 1899 på gården. Fra 1900 til
1902 blev den nuværende Veddelevgård bygget. Det adelige jomfrukloster
måtte træde til med kapital. Som den
første boede forpagter Nielsen på går
den. I dag ejes den af hans to døtre, El
len og Elisabeth Nielsen, dog er det
halve af gården overgået til atomstatio
nen Risø.
Men den gamle Strandgaard knejste
i ensom majestæt på den yderste pynt
ved fjorden, hvor Veddelevs gamle
havn lå. Den var på 75 tdr. land, og
marken op mod gærdet med de gamle
piletræer har Oluf Nielsen pløjet man
gen gang. Hver dag kom 27 fiskere
med hver sin trillebør forbi Strandgaarden. Engang fik Oluf Nielsen lov til at
sejle med disse fiskere til Homsherred,
han skulle besøge sin bedstemoder, og
hans søster Karen gik til Gershøj for at
møde ham, men fiskerne sejlede til
Lundby, så Oluf og Karen kom hjem
til Venslev fra hver sin vej. Bedstemor
stegte rødspætter og Oluf sov der om
natten.
Næste dag kørte han med hans søsters
kæreste, Frederik, til Roskilde.
- »Jeg skulle aldrig være flyttet fra
Strandgaarden« siger Oluf Nielsen,
mens tåren løber ned over hans kind!
»Her var jeg i 6 lykkelige år«. Her kom
Johanne med den fire år gamle Karen
ved hånden og arbejdede, men i høs
tens tid var hun altid hos Ole Peters
ved landevejen.
På Strandgaarden var der to sønner
og en datter. Datteren giftede sig under
sin stand med en karl fra gården, hun

måtte derfor flytte hjemmefra, og fik et
lille landmandssted i Højby.
Den ene søn døde af brystsyge da
han var 30 år.
Oluf Nielsen kom på gården, han
husker også flere uheld med hestene.
På marken blev en slået ihjel af lynet,
og i hestestalden hvor dyrene stod i to
rækker med bagen mod hinanden,
kom to heste op at slås så de brækkede
benene og måtte slås ned. En et års
plag rev sig løs i stalden, rendte ud på
marken og fik et plovjern ind i bugen,
den led forfærdeligt i lange tider, indtil
forsikringsselskabet gav lov til at slå
den ihjel. - Men værst var det dog, da
gårdens sorte kørehest led druknedø
den på følgende måde: En dag var den
bundet til et træ ved et vandløb, den fik
snurret tøjret om forbenene og gik lige
på hovedet i åen, da Oluf Nielsen kom
til og løftede dens hoved op af vandet,
var den død - den dag græd Kirsten
Lars Lars.
Roskilde Fjord kunne også vise tæn
der, og en gang hen under middag ske
te det, at et skib strandede ud for
Strandgaarden, og alle mand ilede til
hjælp på nær en, han havde observeret,
at middagen bestod af en anselig stak
pandekager, som han satte til livs, så
da redningsmandskabet vendte tilbage,
var der kun den tomme tallerken.
På gården blev der også lavet kom
menoste og flødeoste, som blev solgt i
Roskilde. Engang Oluf Nielsen skulle
til Roskilde med et sådant lager, fik
han besked på at køre i den stive vogn,
han kørte vist lidt stærkt, for da han
kom til byen, var alle ostene rystet
sammen til en stor ost, han fik det hele
med tilbage, - men næste gang Oluf
Nielsen skulle afsted med oste, fik han
atter lov til at køre i fjedervognen, og
det bekom både Oluf Nielsen og ostene
langt bedre.
Her skal nu fortælles lidt om de fes
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ter der blev afholdt på Strandgaarden,
høstfest, mikkelsdag og omefest.
Høstfest foregik med skovtur til Boserup eller Ledreborg når der var ind
høstet. Hans Jen og Johanne var også
med på disse ture, som foregik i fjeder
vognen; når de kom til bestemmelses
stedet, købte de en maskine vand, som
de lavede kaffe af. Leje af denne maski
ne kostede 2,- kr., til sammenligning
skal anføres, at Hans Jen fik 1,- kr. i
dagløn og kosten - Fra herregården
Buske ved Hvalsø kom de kørende til
Hertadalen med 6 store køretøjer til
disse høstfester, de medbragte selv
mad og brændevin.
Mikkelsdag blev fejret den 29. sep
tember. Om eftermiddagen kom bøn
derne og spillede kort; de blev beværtet
med kaffe og æg-punch. Dagen efter
kom de igen med kone og børn allere
de om formiddagen. De fik nu Mikkelssuppe, som blev kogt på oksekød i
den store vaskegryde, til suppen hørte
kødboller og brødboller lavet af ud
blødt franskbrød med muskatnød, samt
rødder af porrer, gulerødder og selleri,
og hertil serveredes ris kogt på vand
med rosiner, vandrisengrøden blev
hældt op i skåle. Når den skulle serve
res, blev den vendt på små fade og gar
neret med kogte svedsker, til oksekødet
serveredes peberrodssauce.
Natten til denne fest sov Kirsten
Lars Lars i spisekammeret. Kisterne fra
stuerne var flyttet ned i laden, da der
skulle være plads til at danse. Rasmus
spillemand fra Himmelev spillede op
til dans på sin violin. - Et par dage ef
ter var det husmændene med familie,
der blev buden til Mikkelsdagsgilde, og
denne fest var langt mere livlig end gil
derne de to første dage, det sagde selv
konen på gården.
Omefest blev kun holdt på Strand
gården en gang og det var i februar må
ned.
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Oluf Nielsen mindes Villiam og
Amalie. Disse to var blevet gift og boe
de i huset overfor Kobbermøllen, som
lå midt i Olsgadebakkeme. Villiam
kørte med mælk fra mejeriet i Støden,
senere var han smedesvend i Lille Val
by Smedie. De var med til omegilde og
dansede så hanebjælken rystede, men
ud på aftenen fik Villiam sig en del
punch, så det var en lidt sølle fyr der
sang; »sejle op ad åen«, med skjorteær
merne drivende af punch fra håndled
og op til albuerne. Fra hver gård kom
de med to skæpper sæd til omefoder.
Der var 18 gårde i Veddelev, så det
blev let til 60-70 mennesker til denne
fest. Ved Mikkeldagsgildet blev det be
stemt, hvem der skulle have omen det
næste år.
Fra Strandgården kom Oluf Nielsen
til en gård i Veddelev by, men her blev
han ikke året ud, lønnen blev de ueni
ge om, og kosten til både dyr og men
nesker var meget dårlig. Hestene leve
de af halm den hele vinter, så når forå
ret kom, var de så udpinte, at de ikke
magtede at trække markredskabeme
eller de store vogne med 20 tønder
(4000 p) sæd, når de skulle til Roskilde
og op ad den stejle Olsgadebakke.
Den næste plads Oluf Nielsen hav
de, var på Haraidsborg Mølle, der
brændte i 1909 og blev ikke siden gen
opført; en dreng som var utilfreds med
pladsen satte ild på den gamle mølle.
Der hørte 12 tdr. land til møllen, deraf
2 tdr. eng ned til fjorden. De 10 tdr.
med sæd passede Oluf Nielsen, men ik
ke de 6 køer som besætningen var på,
derimod tærskede han sæden med plejl
hele vinteren. Den almindelige forkar
leløn var 200,- kr. for et år og ellers
90,- kr. for sommeren og 60,- kr. for
vinteren samt 25 øre for hver tønde
tærsket sæd. Kosten her var meget dår
lig, hver søndag blev der sagt til tjene
stefolkene, at de kunne godt gå, men

Oluf Nielsen havde ingen steder at gå
til, dog hændte det, at han og Niels
Holm fra Veddelev tog til København;
så kunne det jo ske, når de kom hjem,
at begge porte var lukket, da måtte de
gennem den mørke mølle, så kunne
det jo ikke undgås, at der kom mel på
tøjet.
Ejeren af Haraidsborg mølle passede
selv møllen og arbejdede både dag og
nat. De havde to stærke jyske heste,
med dem kørte Oluf Nielsen mel til
bager Struer i Asylgade og melhandler
Nielsen i Skomagergade, samt til I. P.
Rasmussen i Algade og senere foder
stofforretning, her fik Nielsen til gen
gæld russerbyg med sig hjem, det blev
blandet med dansk byg, men prisen var
som for dansk byg.
En enkelt gang havde Oluf Nielsen
også bud med for kaffemøller Nielsen
på Olsgadebakken, hans møllestene
var ikke i stand til at male mel, de var
for slidte og kunne kun knække ker
nerne, så fik Haraidsborg mølle det til
formaling til mel.
Haraidsborg mølle blev drevet med
vand, der kom oppe fra Hestetorvet,
her løb en grøft ned gennem Kloster
marken bag om Set. Agnes. Fra lade
gårdsmøllen kom også et vandløb, dis
se to forenedes og løb videre til Haraldsborg, hvor de satte et stort hjul
igang, som igen satte gang i møllen der

malede komet; var der rigtig pres på
vandet, gik et lille hjul i gang, da bassi
net ellers kunne løbe over og over
svømme møllerens soveværelse. Oluf
Nielsen husker også møllerparrets
sølvbryllup, det stod på Boserup Pavil
lon. De kørte i en flot hestevogn i stive
ste puds, mølleren i diplomat.
Den gamle mormor, som havde sin
stue ved loen, hvor Oluf Nielsen tær
skede sæd udbrød benovet: »Ak jøsses,
sådan stads er aldrig set i min tid«!
Møller Madsen havde to døtre.
Nielsen mindes ganske godt kalkunen,
der gik den hele vinter og ventede på
foråret, da den måtte lade livet til kon
firmationsfesten, ved den lejlighed fik
de god mad.
Tjenestepigen hed Laura, hun mal
kede møllerens 6 køer. Det var også
småt med den mad Laura fik, og i hen
des hjem var forholdene nok også små,
da hun var fra Hersegades sydlige ende
mod banen, det var her, arbejder- og
fattigkvarteret lå, men rap i munden
var hun. En dag foreslog hun fru mad
sen, at møllen skulle hedde »Sulten
borg« i stedet for Haraidsborg, og lagde
hun til, Oluf sagde det samme, og
straks gik møller Madsen ud og sagde
Nielsen op.
Oluf Nielsen fik senere plads hos ba
ger Struer i Asylgade, her var han dog

Fig. 2. Haraidsborg Mølle med Roskilde Fjord i baggrunden. I midten af billedet ses skorstenene
på Set. Hans Hospital. (Lokalhistorisk Arkiv).
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kun i 3 måneder, da han ikke kunne
tåle at opholde sig i den mørke kælder,
han havde altid hovedpine, og ledde
vand i et knæ døjede han også med.
Denne kælder var både bageri og spise
stue, her bagte de ca. 100 rugbrød om
dagen, de skulle æltes og sprøjtes ud
ved håndkraft.
Sommeren igennem sad bager Struer
gerne i porten til bageriet til hen imod
midnat, da de havde soveværelse over
bagerovnen, og han ikke godt tålte for
megen varme, hans kone derimod
fandt ikke soveværelset for varmt.
Brødkarlen Anders boede ved
brøndgade, og Oluf Nielsen havde et
værelse hos ham, men spiste sin gode
mad i kælderen i bageriet, i Struers stue
havde han aldrig sat sine ben. Anders
brødkarl havde en datter, deres eneste
barn, som døde i 14-års alderen. Hun
blev begravet i sin konfirmationskjole,
de sørgede meget over denne datter.
Hos bager Struer fik Oluf Nielsen
sin første cykel, den kostede 160,- kr.,
og Nielsen var da 24 år. Det har været
et vældigt fremskridt for Oluf Nielsen,
nu var han i stand til at besøge pigen
Inger, som han lærte at kende på
Strandgården i Veddelev, hun tjente i
denne tid hos Lars Lars ved landeve
jen, der er identisk med den nuværen
de forsøgsgård til Risø.
I Roskilde var der omkring århun
dredeskiftet en mand man kaldte en
fæstemand, gennem ham fik Oluf Niel
sen plads på Grønnebjerggård mellem
Hvalsø og Tølløse. Det var en gård på
350 tdr. land. Her stod kosten altid på
finker, og som tiden gik, blev det en
ensformig kost, og da Oluf Nielsen
samtid gjorde den opdagelse at en søn
der var slagter, slagtede tuberkelkøeme
hjemme, kneb det endnu mere at fa
finkerne ned, så da det traditionelle år
var gået, rykkede Oluf Nielsen sine
teltpæle op og flyttede atter ved fæste
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mandens hjælp til Komerup mølle og
bageri. Manden som dog ikke var ba
ger gik i fint tøj og var skriver på Ros
kilde Posthus. Vejen frem og tilbage
kørte han på en væltepeter, en cykel
med stort forhjul og et lille baghjul,
men senere kørte han i hestevogn. En
dag han således skulle ud og køre, ville
han lige gå bagom stalden og tale med
en arbejdsmand, der gik ved møddin
gen og tjærede tag, men ak og ve, han
stod på nogle rådne brædder over aljebeholderen, og pludselig dumpede han
i; men som Oluf Nielsen sagde, han var
godt langhalset og nåede op på tørt
land igen. Nielsen fik sin kost hos ba
gersvenden, og her havde han også sit
værelse.
I tiden på Komerup mølle blev det
Oluf Nielsens arbejde at bringe brød
forsyning til herregårdene Ryegaard og
Lindholm. To gange om ugen kørte
Nielsen disse ture, og Lindholm fik den
halve vognfuld hver gang, her var ellers
intet herskab at træffe, kun en gang om
året i jagttiden. Lindholm hørte fra
1333 under Roskilde, Vor Frue Klos
ter, men har siden 1728 været i den tys
ke slægt V. Piessens nu Scheel-Plessens
eje. Foruden denne er Selsø Hovedgård
i Homsherred, som i middelalderen til
hørte Roskilde Bispestol fra 1721 i Pies
sens nu Scheel-Plessens eje.
Fra Lindenborg gik turen til herre
gården Ryegaard, her kom Oluf Niel
sen også to gange om ugen, han husker
der var 150 arbejdere, og at de i høstens
tid kørte ind med 18 vogne, og Nielsen
bragte med sig hver gang 10-12 tolvpundsbrød, der blev regnet om til lis
pund (16 pund). Nielsen ved at fortælle
at grev Scheel på Ryegaard var højre
mand og diskuterede gerne politik.
Herregården Ryegaard var i 1804
hovedsæde i det da oprettede stamhus
Rosenkrantz nu fri ejendom for slæg
ten Scheel.

Fig. 3. Pavillonen i Boserup skov som den så ud inden den brændte i 1941. Den var et yndet ud
flugt s målfor Roskilde og omegns borgere. (Lokalhistorisk Arkiv).

Omkring århundredeskiftet kom
Oluf Nielsen til Herringløse mejeri, og
det var vist ikke noget helt ringe sted.
Mejeribestyreren hed Jensen, hans ko
ne Grethe, de havde tilsammen 6 børn,
men de var ialt 15, når de skulle spise,
og madstedet var over al måde godt,
Jensen vejede 250 pund. Om formid
dagen sad mejeribestyrer Jensen på en
stol og vejede mælk af. (Når arbejdet
var gjort, kom gårdejer Lars Rasmus
sen, og resten af dagen sad de to så og
drak »små sorte«).
En datter af Lars Rasmussen var
krokone på Smørum kro. - Til mejeriet
hørte 5 gode heste, og her lå Oluf Niel
sens virkefelt, hver dag kørte han mælk
til Set. Hans hospital til Vestre køkken,
hvor han var ved 10-tiden om formid
dagen; økonoma Laura Holm skulle

bruge ikke mindre end 1100 pund
mælk, når hun havde f.eks. sødgrød på
middagsspisesedlen. I køkkenet reage
rede Anna kokkepige, hos hende fik
Oluf Nielsen sin daglige kaffe, som
blev skænket af en kaffemaskine, der
kunne rumme 200 kopper kaffe.
En søn fra Oluf Nielsens allerførste
plejehjem traf Nielsen også på Set.
Hans, han hed Peter Hansen og var
fyrbøder på hospitalet, hvor de selv
fremstillede gas.
På den daglige tur fra Herringløse til
Set. Hans hændte det ikke sjældent
Oluf Nielsen mødte den lille Karen
(Henriksen (Maindahl)) fra Risø, hun
var kun 7 år gammel og gik helt alene
den lange vej fra Risø til Himmelev i
skole.
Fra Herringløse mejeri kørtes der
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også til Viksø station med spildmælk,
der blev sendt videre til København,
hvor der blev lavet ost af den. - Brødet
fik de fra Ledøje bageri. På mejeriet var
der tre piger, og en af dem, Johanne,
var forlovet med en frelsersoldat.
Der var stor opstandelse, Oluf Niel
sen måtte ned og hente hendes foræl
dre, mejeribestyreren ville ikke have
soldaten rendende på mejeriet, hendes
far, Jens Andersen, arbejdede på
Østrupgaard. En broder til Ellen An
ders Jørns som hed Ole Peter Johan
sen, tjente Oluf Nielsen sammen med
på Herringløse mejeri; men da det blev
hen ad de tider, hvor pigen Inger pres
sede på for at blive gift, sagde Ole Peter
til Oluf: »Dersom du siger op, så rejser
jeg med det samme«. Og det gjorde han
da også.
Oluf Nielsen har siden hentet mange
tørv hos Ole Peter på Østrup Holme.
Oluf Nielsen flyttede nu til Gundsølille mølle, herfra kørte han med brød i
13 år. På 3 tdr. land, der lå ved møllen,
byggede han og pigen Inger Larsen de
res første hjem. Det var et hus med 3
værelses lejlighed, tærskelo og stald ud
i et, og hele herligheden kostede 2900,kr. - De blev gift og flyttede ind i det
knap færdige hus i året 1901.
I 1903 fik de deres første barn, en pi
ge, og de kaldte hende Dagny.
I året 1906 fik de pige nr. 2, hun fik
navnet Hilma. Senere kom endnu 2
børn, Gunhild og Gunner; men de var
da flyttet til Vindinge og havde et land
brug på 16 tdr. land. Arbejde var deres
løsen, og lønnen var det støne land
brug. Trofast var min gamle far i stort
som småt.
Roskilde Tidende havde han holdt i
mere end 60 år, og som en smuk på
skønnelse fik han avisen gratis de sidste
5-6 år, og det var han meget beæret af
og glemte da heller ikke at fortælle det,
når vi kom på besøg.
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Som et af mine allerførste barn
domsminder husker jeg tydeligt, at jeg
som ganske lille pige fik lov til at gå
med far op på møllen og fodre hestene
som han kørte med. Mine små ben gik
som trommestikker, jeg måtte tage ma
ge skridt, medens de store ben ved min
side bare tog et eneste.
Og jeg husker min gamle fars sidste
skridt, de blev så små, så end ikke det
lille barn kunne gå så småt, men da
havde han også vandret på denne jord i
92 år, et langt liv med onde som med
gode dage. - Æret være hans minde.
Dagny.
Fars død - 4. januar 1967.
Noget er forbi
en dør blev lukket i;
et indre sår der bløder,
jeg kan ikke nå, det kunne jeg i går,
en hånd blev mig rakt,
et øje i gråd,
en bristende livstråd,
den sidste jeg så,
men det var i går.
Og hjertet det bruser, men tanken er
stum,
en sjæl sig nu svinger til ukendt strand
de levendes land. Hvi er her så stille i dødingeskygge
når sjælen er hjemme
i fred og i lykke
Som græs er menneskets dage,
han blomstrer som markens blomster,
når et vejr farer over ham, er han ej
mere,
hans sted far ham aldrig at se igen.
Davids salme 103, vers 15-16.

Færgefarten på Roskilde Fjord
AfEtnologigruppen v/Ole Jørgensen
Indledning
I 16- og 1700-tallet opstår der nye fær
geruter over Roskilde Fjord ved de
mindre befærdede veje, som f.eks. mel
lem Bognæs Vestskov og Gershøj, mel
lem Langtved og Munkholm samt
mellem Kulhusene og Sølager. Disse
opstår i høj grad på grund af godsernes
behov for transport af afgrøder den ene
vej og krydderier og luxusvarer m.m.
den anden vej, idet godserne var ret
store forbrugsenheder og der var ofte
en lang række landsbyer underlagt god
serne, som også havde behov for vare
udveksling eller adgang til et større
marked.
I 17- og 1800-tallet satsede staten
meget på at forbedre de danske lande
veje p.g.a. landbrugets behov for bedre
transportmuligheder til udskibningsste
derne for deres landbrugsvarer, kom,
kvæg m.m.0.
Opfindelsen af dampmaskinen og
den senere masseproduktion af samme
kom til at revolutionere hele transport
sektoren, idet dampmaskinen kunne
anvendes som drivkraft i skibe, loko
motiver, lokomobiler m.m. Desuden
kunne de anvendes i den opblomstren
de industri til erstatning for vind-,
vand-, heste- og muskelkraft og derved
skabe grundlag for massefremstilling af
forbrugsvarer.
I 1847 anlagdes den første jernbane i
Danmark mellem København og Ros
kilde, samtidig blev der forsøgt oprettet
en dampskibsrute mellem Roskilde,
Gershøj, Frederikssund, Frederiks
værk, Nykøbing S. og Holbæk. Efter
gentagne forsøg kom ruten først rigtigt
igang i 1857, men efter fa år måtte den
opgive Holbæk som endestation og nø

jes med Nykøbing S., idet et andet sel
skab havde åbnet en rute mellem Kø
benhavn, Nykøbing S. og Holbæk.
Denne rute blev i 1866 overtaget af De
Forenede
Damskibs
Selskaber
(D.F.D.S.). De to ruter konkurrerede i
mange år om passagererne fra Køben
havn til Odsherred. Passagererne kun
ne nu vælge imellem færge fra Køben
havn direkte til Nykøbing S.2) eller tog
til Roskilde, hesteomnibus fra statio
nen til havnen og derefter færge til
Nykøbing S..
I 1879 åbnedes banelinien mellem
København og Frederikssund og
D.F.D.S. startede en ny dampskibsrute
mellem Frederikssund og Nykøbing S.
tre gange ugentligt. Den blev enden på
ruten Roskilde - Nykøbing S., for
hvem havde lyst til at sejle det ekstra
stykke ned til Roskilde for at komme
til København. D.F.D.S. havde således
før 1879 to ruter på Isefjorden, den ene
mellem Holbæk, Nykøbing S. og Kø
benhavn og den anden mellem Frede
rikssund og Nykøbing S. Bådene fra
Roskilde måtte herefter nøjes med at
sejle på det inderste af fjorden, Gershøj,
Selsø Møllekrog o.a.3).
Med åbningen af Nordvest-banen til
Holbæk og Kalundborg i 1874 mistede
dampskibsruten mellem Holbæk og
København noget af sin betydning og
derfor ændredes ruten i 1875, således at
den mindre S/S »Issefjord« sejlede in
denbords, d.v.s. mellem Frederikssund,
Nykøbing S. og Holbæk. På ruten an
løb den Dyrenæs ved Jægerspris og Ly
næs samt Sidinge og Orø. Det andet af
D.F.D.S.'s skibe, den noget større S/S
»Saxo«, sejlede så fast mellem Køben
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havn og Nykøbing S. De to skibe mød
tes jævnligt i Nykøbing S., hvor der så
blev omlastet gods og passagerer til de
forskellige Isefjordsbyer4*.
Disse dampskibsruter på Nykøbing
S. ophørte imidlertid ved århundrede
skiftet. Da Odsherredbanen til Nykø
bing S. åbnedes i 1899 blev ruterne op
givet. Jernbaneforbindelsen gav bedre
rejsemuligheder og godsekspedition,
fordi kontakten med andre byer var
hyppigere og hurtigere. Togene kørte
flere gange dagligt.
Dette betød at bønderne på Orø og
nogle af købmændene i Holbæk så sig
nødsaget til at oprette en færgerute
mellem Holbæk og Orø af hensyn til
vareudvekslingen; dog opretholdtes ru
ten mellem København og Nykøbing
S. adskillige år endnu, idet færgen S/S
»Brage«, der sejlede mellem Køben
havn og Anholt, lagde vejen ind om
kring Nykøbing S.
Denne trafik blev dog stoppet ved
første verdenskrigs begyndelse p.g.a.
stærkt stigende kulpriser.5*.
Men dampskibsfarten på Isefjorden
fortsatte. I 1902 startede P. H. Bram
mer fra Lynæs en rutefart på Isefjorden
med S/S »Dania«, den anløb i som
merhalvåret Frederikssund, Frederiks
værk, Lynæs og Nykøbing S. I Rørvig
stiftede kaptajn Trolle i 1905 A/S »Is
øre« og indsatte på ruten Nykøbing S.,
Rørvig, Lynæs, Frederiksværk og frederikssund i sommerhalvåret den lille
S/S »Isøre« og M/B »Stærk«. Da A/S
»Isøre« kom igang i 1905 måtte Bram
mer opgive og sælge S/S »Dania«.
Ruten har åbenbart ikke været så
givtig, idet A/S »Isøre« kom på tvangs
auktion i 1909 og ud af stumperne op
stod S/S »Isefjordens Postfart«, der
havde skibene M/B »Stærk«, M/B
»Isefjord«, S/S »Rolf« og S/S »Turi
sten«, der alle sejlede i den sidstnævnte
rute. Hundestedbanens åbning i 1916
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var begyndelsen til enden for A/S
»Isefjordens Postfart«. De måtte i ca.
1921 erklære sig konkurs. En medvir
kende årsag til konkursen var, at der
samtidig med Hundestedbanens åbning
blev startet en ny færgerute mellem
Hundested og Rørvig. Den overtog
postbefordringen og derved tog den en
del af A/S »Isefjordens Postfart«'s faste
indtægter6*.
På tværs af disse ruter har der været
en færgefart fra Kulhusene til Lynæs og
ind i mellem til Rørvig, der så har for
bundet Homsherred med Nordsjælland
og Odsherred og dermed haft kontakt
med den tværgående færgefart.
Efterhånden som jernbanenettet ud
byggedes og bilen blev det mest almin
delige transportmiddel, blev der nogle
steder bygget broer eller oprettet nye
færgeruter, andre steder blev der ned
lagt færgeruter, der før var rentable.
Færgefarten på Roskilde Fjord bli
ver således langsomt mere og mere et
turist- og sæsonpræget erhverv, der
langsomt forsvinder op til 1965, med
undtagelse af de steder, hvor færgning,
af hensyn til samfærdslen mellem stør
re landområder, er bydende nødvendig.
De folk, der har bemandet færgerne,
har været rekrutteret fra alle samfunds
lag; der har været bønder, fiskere,
håndværkere, selvstændige og enkelte
professionelle søfolk. Tidligere kræve
des der ikke nogen egentlig uddannelse
for at sejle, det er først i nyere tid, at
samfundet har stillet krav om en egent
lig uddannelse for at bestride arbejdet
på de mindre både.
I ca. 1916 kom den første lovgivning,
der krævede, at skippere på de mindre
både enten skulle have sætteskipper-,
styrmands- eller skibsførereksamen for
at føre de mindre både, samt at styr
mændene mindst skulle have duelig
hedsbevis i sejlads (hvilket de kune
erhverve hos den nærmeste havnefo

ged). Først i ca. 1960 blev loven effek
tiv ved hjælp af cirkulærer og øget
kontrol. Det skyldtes hovedsageligt den
store ulykke på Haderslev Dam i 1959,
hvor 53 mennesker omkom i forbin
delse med brand i en udflugtsbåd.
I takt med den stigende fritidssejlads
og dermed øgede trafik op gennem
60'eme og 70'eme, er kravene blevet
strammet således, at en besætning på
en udflugtsbåd, udover de før nævnte
eksaminer, nu skal have en motorpassereksamen.
I starten af 1800-tallet introducere
des dampmaskinen og dampskibet,
hvilket betød en revolutionerende ned
sættelse af samhandelens transporttid.
Tidligere ville en tur til Roskilde og
København med hestevogn fra f.eks.
Gershøj tage ca. 5 timer til Roskilde og
ca. 10 timer til København, men med
de nye transportmidler ville den sam
me tur tage en time med dampfærge til
Roskilde og en time med tog til Kø
benhavn.
Denne betydelige nedsættelse af
transporttiden falder tidsmæssigt sam
men med den begyndende industrielle
revolution i Danmark, og den gør det
igen muligt for den lille producent, der
før havde produceret til det lokale
marked, at afsætte sine varer på et stør
re marked, f.eks. det amt, han bor i,
landsdelen eller hele landet.
Og måske det vigtigste, den frigør ar
bejdskraft, både mennesker og heste,
der tidligere var bundet i langsommeli
ge og tidskrævende transporter, til me
re produktivt arbejde, således at pro
duktionen i landbruget kunne øges og
dermed indtægten for den enkelte. Det
te medførte igen en øget købekraft og
dermed større behov for varer, der som
følge fik en stigende produktion. Med
andre ord, landbruget gled langsomt
ind i en selvforstærkende positiv ud
vikling p.g.a. udviklingen i transport

sektoren. Derfor var det ikke så mær
keligt, at det var storkøbmændene og
bønderne, der investerede i de nye fær
gefarter.
Som det også vil fremgå, var det me
ste af færgefarten et tidsfænomen, der
strakte sig over godt og vel 50 år.
Med jernbanenettets fulde udbyg
ning omkring århundredeskiftet og bi
lismens eksplosive udvikling i mellem
krigsårene, og det dermed ændrede
transportmønster, reduceredes det me
ste af færgefarten på Roskilde Fjord til
ren og skær turistfart, men med en lille
opblomstring under anden verdenskrig
p.g.a. brændstofmangelen og den al
mindelige rationering.
Sundby Færge
(Frederikssund - Jægerspris)
Hvor gammel færgeforbindelsen mel
lem Homsherred og Nordsjælland over
Roskilde Fjords snævreste passage er,
vides ikke med sikkerhed, men Ole
Crumlin-Pedersen mener i »Søvejen til
Roskilde«, at den første egentlige fær
geforbindelse må være etableret om
kring 300-tallet, hvor vandstanden har
været ca. 1 meter lavere end i dag7).
Færgeforbindelsen har sandsynligvis
været opretholdt med en pram, der ved
hjælp af et tov er blevet trukket frem
og tilbage. Formodentlig har forbindel
sen været fri næring, men er i middel
alderen overgået til fæste under Jægers
pris (det tidligere Abrahamstrup).
Færgen kaldtes Sundby færge (22/11
1516 SWNBY FERIJ), og færgemanden
boede på Homsherredsiden8).
På Sjællandssiden lagde færgen til på
landsbyen Ude Sundbys overdrev.
Indtil ca. 1600 har færgen formo
dentlig kun sejlet efter behov, først her
efter finder man en nedskrevet takstta
bel for overførsel, der senere er blevet
revideret mange gange. Da Frederik d.
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Fig. 1. Ole Crumlin-Pedersens rekonstruktionsforsøg for Sundby Færge på Roskilde Fjord.
A. Ældste daterede færgelinie ca. 300 e.Kr.
B. Færgelinie fra ca. 600 e.Kr. til op i middelalderen.
C. En mulig senmiddelalderlig færgelinie.
D. Den nuværende færgelinie, dæmningerne bygget i år 1746-47, pontonbro år 1868-1935, klapbro
siden år 1935.
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2. (ca. 1560) påbegyndte det store byg
geri i Hillerød, fik færgestedet Ude
Sundby øget betydning, idet store
transporter af bygningsmaterialer losse
des her. Lidt efter lidt opstod en han
delsplads, ladeplads for Slangerup, der
i 1573 fik toldstedsret. I 1578 fik bor
gerne i Slangerup privillegium på at
opføre pakhuse på stedet, og der drives
i de følgende år en del kornhandel fra
begge sider af sundet. I 1587 anlagdes
den første primitive skibsbro af træ, der
i 1622-23 afløstes af en skibsbro af sten.
Staten opførte ligeledes et stort pakhus
her, men det var Slangerup-borgeme,
der beherskede handelen på pladsen.
Langsomt opstod der således, ved fær
ge- og stabelpladsen, en mindre bebyg
gelse, der støt øgede sin betydning på
bekostning af den gamle købstad Slan
gerup9).
Fra 1652 kaldtes stedet Frederiks
sund efter Frederik D. 3. I retslig hen
seende lå handelspladsen under Slan
gerup, men beboerne fik i slutningen af
1600-tallet tilladelse til at søge Ude
Sundby kirke mod at holde sognepræ
sten i Slangerup økonomisk skadesløs.
Da det var penge, handelsrettigheder
m.m., der stod på spil, havde handels
pladsen (Frederikssund) udviklet et
modsætningsforhold til Roskilde, der
medførte, at havnen en tid var spærret
for udenlandske skippere.
Roskilde tabte striden og Frederiks
sund fik i 1651 fornyet sin toldsteds
ret.10).
I løbet af 1700-taIlet udviklede han
delspladsen sig støt og roligt. Mange
folk forskellige steder fra søgte om bor
gerskab, heriblandt flere købmænd.
I 1722 oprettedes gæstgivergården
»Bie-Lidt« af en købmandssøn fra Ros
kilde, Rasmus Hansen Lange, men
først i 1756 gives der kongelig tilladelse
til krohold, d.v.s. overnatning og ud
skænkning.

En væsentlig del af færgemandens
løn var, foruden de penge transporten
over færgestedet gav, de afgifter færge
manden skulle have, når de store god
ser som Selsø, Svanholm, Jægerspris
m.m. skulle sende kom til afskibning
eller til København.
Færgemanden havde en fast årlig
løn fra kongen på 10 rigsdaler, desuden
havde han indkomst fra fæstejorden og
krosted på færgegården. Af disse ind
komster skulle han selv ansætte og af
lønne færgekarle efter behov og vedli
geholde færgepram, tov m.m.11).
I 1746-47 byggedes der dæmninger
ud i fjorden på begge sider for at korte
selve sejlruten af (se fig. 1. D.). Ligele
des blev der indført en ny og større fær
ge, idet trafikken var i stadig stigning.
Trækfærgen kunne rumme 6 for
spændte køretøjer, to nede i midten og
to i hver ende på de såkaldte klapper.
Der var en løbegang i hver side af
prammen, hvor færgetovet lå i et par
ruller. I hver side var der to færgekarle,
der ved hjælp af seler, der med en ha
geordning kunne sættes på torvet efter
behag, trak prammen frem og tilbage
over sundet.
I 1810 ophører færgeriet med at være
fæsteerhverv og overgår til generalpost
direktionen p.g.a. postgangen, og den
nye færgemand hedder nu transport
forvalter.
Fra 1848-67 forsøger borgerne på
begge sider af sundet at fa ophævet færgerettighedeme og bygge en bro i ste
det. Talrige henvendelser bliver afslået,
men i 1863 siger kongen: »at den der
lyster, kan bygge sig en bro«. Kongen
dør, og rettighederne overgår til Grev
inde Danner, der efter flere forhandlin
ger afstår dem for 27.000 rigsdaler. Der
bliver dannet et aktieselskab, og den 3.
juni 1868 søsættes pontonerne og broen
bliver døbt »Kronprins Frederiks Bro«.
I mellemtiden er der sket det, at Slan-
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Fig. 2. Pontonbroen mellem Frederikssund og Horns Herred, der åbnedes i 1868. Opført afet aktie
selskab af borgere fra begge sider affjorden. Færgegården ses i baggrunden. Affotograferet fra Jæ
gerspris Færgegård gennem fire hundrede år.

gerup i 1809 havde mistet sine køb
stadsrettigheder. De blev så i 1810 over
ført på Frederikssund og byen blev i de
følgende år tingsted for Homsherred.12).
Byens betydning som handelscen
trum for et stort opland udvikledes
langsomt. Allerede i 1749 havde byen
to markeder og der var udviklet en om
fattende torvehandel. Ligeledes havde
anlæggelsen af den nye landevej mel
lem Hillerød og Jægerspris stor betyd
ning. Desuden skulle al skibslast til
Roskilde, (før fjordens uddybning i
1836), omlades og lastes på mindre bå
de i Frederikssund, hvilket må have gi
vet levebrød til mange personer, men
også fordyret varerne. Broen har imid
lertid nok haft størst betydning for
byen, idet den blev navlestreng mellem
to dele af Frederiksborg Amt, nemlig
Homsherred og Nordsjælland13).
I Roskilde by var borgerne, især
købmændene, modstandere af den nye
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bro, idet de frygtede at tabe markeds
andele i handelen på Homsherred,
hvad de også gjorde. Både Roskilde
havnekommission og Roskilde borger
repræsentation indsendte gentagne
protester mod broens opførelse.
Færgerettighedeme kostede alene
27.000 rigsdaler, men selskabet kunne
låne 15.000 rigsdaler på finansloven og
10.000 rigsdaler af befordringsvæsenets
fond14).
Aktieselskabet, der ejede broen, hav
de udgifter i form af afdrag på lån, løn
ning af personale og vedligeholdelse af
broen.
Pontonbroen havde kostet 70.000
rigsdaler, hvoraf de 28.000 rigsdaler
var tilvejebragt ved aktier af 100 rigsda
ler pr. stk. og resten ved lån. Der måtte
derfor betales bropenge og det resteren
de beløb blev betalt til Jægerspris Gods
over en årrække.
Taksten var i 1887 følgende for færd-

sel på broen:
En arbejdsvogn (forspænder) ... 35 øre
En enspændervogn...................... 20 øre
1 stk. kreatur................................ 10 øre
En gående person.......................... 4 øre
Det blev til en del penge mellem år
og dag, og derfor var der også på begge
sider af broen røster fremme, der øn
skede bropengene afskaffet. Der blev
nedsat et udvalg, og den 30. april 1888
overtog Frederiksborg amt broen, og
færdselen blev givet fri.
Hvad der yderligere fik betydning
for byen, var anlæggelsen af jernbanen
København - Frederikssund i 1897, så
ledes at meget af handelen i Homsherred, der tidligere skulle over Roskilde,
nu kunne transporteres direkte til Kø
benhavn. Den første bil kørte over
broen i 1897; det var en af de første i
Danmark overhovedet og den vakte en
del opmærksomhed på begge sider af
fjordenI5).
Da dæmningerne ud til broen var ret
smalle, og hestene var bange for de ny
modens biler, var der en årrække den
regel, at bilerne i hele broens og dæm
ningens længde skulle trækkes over af
en hest eller skubbes over med hånd
kraft.
I 1916 blev dæmningen udvidet
p.g.a. den stadig stigende trafik og for
budet mod biler blev ophævet.
Færdslen på broen blev ved med at
stige stærkt. 1867 - det sidste færgeår overføres 30.060 gående, 13.368 vogne,
666 heste og 759 stk. kvæg.
Senere udvikledes den årlige trafik
således,6):

Fodgængere
Hestekøretøjer
Cykler
Motorkøretøjer

1898-99
78.648
86.298
18.936

Disse tal viser et skift i trafikmøn
stret fra hestekøretøjer til biler.
Denne stigende motortrafik var pon
tonbroen ikke bygget til. Den tunge
færdsel, i form af stadig større lastbiler
kunne den slet ikke tage. Det resultere
de i, at Frederiksborg amtsråd beslutte
de at erstatte pontonbroen med en fast
bro, en såkaldt lavbro.
Broarbejdet begyndte i 1934 og kos
tede knap en million, og den 30. okto
ber 1935 blev broen åbnet af kong
Christian d. 10.l7).

1908-09
97.590
117.558
98.088

1934
ca. 150.000
ca. 17.000
ca. 350.000
ca. 265.000
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I tidligere tider har der været et vigtigt
overfartssted fra Gershøj til nordvest
spidsen af Bognæshalvøen, der den dag
i dag hedder Færgebrorev.
Gamle indbyggere fra Gershøj kan
endnu huske, at der har været en ure
gelmæssig overfart det pågældende
sted, mest med bønder og deres varer
til de store Roskildemarkeder, således
at de sparede halvdelen af vejen til
Roskilde.

Fig. 3. Oldtidsvejen ved Færgebrorev, Bognæs
Vestskov. (Foto Flemming Rasmussen).

midtsjællandske vejnet.
Senere skulle en del folk fra Horns
herred også til Kattingeværkets Valke
mølle og have deres hjemmegjorte vad
mel valket eller stampet, så det kunne
klargøres enten til eget brug eller med
salg for øje.
Udbygningen
af
vejnettet
i
1800-tallet og dampfærgens start i
1850'eme på Roskilde - Gershøjruten
tog livet af det gamle overfartssted,
men Gunnar Olsen har, af Henrik Jen
sen i Gershøj (se meddelerliste), fået
fortalt, at ruten blev benyttet op til
1950'eme af folk, der tog deres cykel
med båden, sejlede over til Færgebro
rev og cyklede til Roskilde19*.
Ligeledes kan man læse i regulativet
for stamhuset Egholms Hovedgård, at
fæstebøndeme i 1845-46 bl.a. skal be
sørge 4 skibsrejser årligt fra ladeplad
serne Wellerup Vig eller Gershøj
strand20*.
Da der her er tale om befragtning af
varer fra godset, til enten Holbæk eller
Roskilde, som hver fæstebonde skulle
besørge, kunne det til tider blive ret
meget færgning.

Man kan endnu i dag se rester af
stenmolen, hvor færgerne tidligere har
lagt til, og hvor man langs stranden
kan følge den oldtidsvej, som af J. T.
Lundbye er karakteriseret som en af
hovedvejene til Lejre.
Færgeoverfarten har, højst sandsyn
ligt op gennem middelalderen, bevaret
sin betydning for vareudveksling mel
lem Homsherreds landbrug og især
Roskildes store købmandsgårde18*.
Vejen har mod øst passeret Nebbe
Voldsted, Kattinge Værk, Bistrup
Voldsted, Set. Jørgensbjerg og Roskil
de. Sydpå over Herslev Gevninge, Lej
re, hvor den har krydset det centrale
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Siden vikingetiden har Roskilde Fjord
fra Skuldelev til Roskilde ikke været
sejlbar for skibe, der stak dybere end
ca. 1 meter p.g.a. spærringer af sejlren
den20.
Varer og gods, der skulle til Roskilde
ad søvejen, skulle således tidligere om
lastes i mindre både i det nuværende
Frederikssund.
Men allerede i 1776 ansøgte køb
mændene i Roskilde kongen om tilla
delse til at uddybe fjorden, med den
begrundelse at omlastningen fordyrede
varerne urimeligt, og at handelen i
Roskilde efterhånden var sunket til et
niveau, så byen knap kunne kaldes
købstad22).
Først en del år senere og efter flere
ansøgninger kommer tilladelsen. Ros
kilde far en havnekommission og 1833
påbegyndes uddybningen af fjorden,
som afsluttes i 1836 med en vanddybde
på ca. 3 m.
Den 12. august 1834 ankom en
svensk slup, der stak 7 fod, til Roskil
des havn. Den var kommet sejlende i
den nyligt uddybede sejlrende og man
ge mennesker fra Roskilde var mødt op
for at se det »store« skib, der vakte al
mindeligjubel23).
Set. Jørgensbjergs beboere har næp
pe deltaget i jubelen, for mange af dem
havde tidligere levet af fjordens dårlige
besejlingsforhold. Alle både der stak
dybere end 5 fod kunne ikke sejle ned
til Roskilde, men måtte lægge til i Fre
derikssund og omlades i mindre både
og sejles til Roskilde. Der havde i årene
før uddybningen været 5 jagter og 20
mindre både med tilknytning og
mandskab fra Set. Jørgensbjerg.
De var tildels redere, idet de ejede
andele i jagterne. Det uddybede sejlløb
betød derfor i første omgang et stort tab
for bjergboeme, men tabet blev senere
indvundet på anden måde, idet losnin
gen af skibene samt fragtmandskørsel i

mange år gav en god fortjeneste til
bjergboeme.
Efter losningen skulle skibene have
ballast ombord i form af sand, idet de
alle var sejlbåde. Sandet blev hentet i
pramme på kysten ved Haraldsborg23).
Der kunne tit ligge en fire til fem
skonnerter til kajs og lige så mange til
ankers. Det skyldes, at de skulle losses
med håndkraft og at de tit og ofte måt
te vente på vind, så der kunne ofte væ
re lange ventetider.
Der kom tidligere ikke så lidt kul
ind over Roskilde havn både til køb
mændene i Roskilde, gasværket og Set.
Hans Hospital. Ændringer omkring
hospitalet vidner om dette. Hele områ
det mellem kapellet og kvindehospita
let er fyldt op med skrald, aske og slag
ger fra hospitalet. Det samme er en
grusgrav ved Hørhusene, og Sortestien
har fået sit navn efter slagger og aske
fra Set. Hans Hospital, som hvert år
blev lagt som vejbelægning på stien.
Det var i første omgang kullene der
gav det meget arbejde både til havnear
bejderne og fragtmænd på bjerget, men
andre varer kom senere til, såsom tøm
mer, salt, cement, kunstgødning m.m.
Foruden færgerne var der flere sejl
skibe hjemmehørende i Roskilde bl.a.
skonnerten »Roskilde« der ejedes af en
del købmænd i fællesskab og skonnert
briggen »Ane Kristine«, også kaldet
»Ane Fanø«. Dernæst var der skonner
ten »Ora et Labora« og købmand J. P.
Rasmussens lille kuf »Kastor« og ende
lig »Wild Rose«, en engelsk trawler,
der var ombygget til sejlskib. Den
strandede ved Galgebakken nord for
Haraidsborg borgbanke i en nordves
tenstorm omkring 189024).
I slutningen af 1800-tallet var trafik
ken på Roskilde havn på sit højeste,
der kunne ligge 10 til 15 to-mastede
skonnerter og vente på at blive losset
eller vente på vind. Om søndage og på
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festdage kunne der blafre danske, sven
ske, norske, finske og undertiden tyske
og hollandske flag fra mastetoppene.
Derudover var der den lokale trafik på
fjorden. Den tids sejlskibe havde rela
tivt store besætninger, så der var meget
liv på havnen og værtshusene på »Bør
sen« gik godt.
Hertil kom den faste »stok« der i
forbindelse med værtshuse og brænde
vin nok skulle forstå at gøre sig gælden
de. Sådan et miljø trækker altid men
nesker til, så der var liv og glade dage
på havnen, og uoverensstemmelser
mellem gemytterne blev ordnet på ste
det, helst uden indblanding udefra25).
Desuden har havnepladsen altid væ
ret bjergboemes naturlige samlingssted,
det var her det foregik, og det var der
de unge promenerede og de ældre gik
aftentur.
En særlig fest blev der på havnen
om efteråret når »Adjudanten« i folke
munde kaldet »Karen Adams« blev
trukket på land. Det var »havnens faste
stok« der med håndkraft og træruller
hev den på land hvert efterår, og for
det gav kommandør Wilde alt, hvad de
kunne drikke og spise og der fandtes
ikke nogen dag på hele året, hvor der
blev drukket så meget brændevin, so
vet så mange kæferter ud eller kæmpet
i så mange drabelige slagsmål.
»Adjudanten« blev ikke halet på
land lige med det samme, men blev
ophalet med mange pauser, så der var
tid til at fugte ganen ind imellem26).
8 til 10 familier på bjerget ernærede
sig ved fiskeri og de solgte fiskene i
Roskilde, men det var ikke store sager
de fangede, idet de havde små både og
forældede fangstmetoder. I 1870'eme
kom »jyderne« til Roskilde Fjord, de
kom først og fremmest med nye fangst
metoder, som fiskerne på fjorden hur
tigt lagde sig efter. Det bragte lidt mere
velstand ind i de små familier, hvor det
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ofte var sådan, at børnene måtte gå
rundt med en kurv fisk og falbyde dem
ved dørene. De mest almindelige fisk i
fjorden dengang var ål, Roskilde flyn
der (skrubber), hornfisk, sild og rejer.
Der var mange familier rundt om på
fjorden, der levede af dens fisk, ikke
alene fiskere, men også indesiddere,
husmænd og gårdejere havde fiskeriet
som bierhverv27*.
Med Roskilde Fjords uddybning til
ca. 3 meters dybde i 1836 og med jern
banelinien mellem København og
Roskilde på tegnebrættet, så købmand
J. Lundt en mulighed for en givtig fragt
og passagererrute mellem Roskilde og
Homsherred samt mellem Roskilde og
Nykøbing Sjælland28*.
J. Lundt sendte i 1844 hjuldamperen
H/S »Harlequin«, ført af kaptajn J.
Nielsen, på en reklametur på Roskilde
Fjord, idet den til daglig sejlede på
Øresund. Turen vakte en del jubel,
men faldt uheldigt ud; - den grundstød
te mellem Østskov og Eskildsø p.g.a.
kaptajnens ukendskab til farvandet,
»Harlequin« stak kun 1,5 m.
Købmand J. Lundt lod sig imidlertid
ikke slå ud af det. I 1845 købte han i
England 4 dampere, hvoraf den ene
H/S »Olive« blev omdøbt til H/S »Is
sefjord« med »Aktieselskabet for
dampskibsfarten mellem Roskilde Holbæk og omliggende steder« som re
deri. Den var af træ og var blevet byg
get i England i 1844. Den havde en
dampmaskine på 30 hk. For istandsæt
telse af båden, skulle han betale ca.
6.100 rigsdaler, men da aktiekapitalen
var opbrugt, blev skibet solgt til Sve
rige. »Issefjord« nåede aldrig at komme
i fart på fjorden.
1 1847 blev der igen gjort forsøg på at
indføre en regelmæssig rutefart mellem
Roskilde og Holbæk. Det var et andet
af de fire dampskibe, under navnet H/S
»William«, der på auktion i 1847 blev

solgt til kaptajn C. E. Knudsen, som i
august måned indsatte den på Roskilde
Fjord.
Den var engelsk, af træ og bygget i
Newcastle. Den hed oprindelig H/S
»Cygnet«og var på 38,66 BRT med en
dampmaskine på 16 hk. Den blev
imidlertid solgt på en auktion i Hol
bæk den 8. januar 184830).
I 1849 sejlede kaptajn Olsen fra 19.
april til 1. juli tre gange om ugen i hver
sin retning med H/S »Augusta«, som
var det tredie af de tidligere omtalte 4
skibe, Lundt indkøbte i England. Dette
var også af træ og havde en dampma
skine på 24 hk. Det blev af sin reder
den 1. juli indsat på Øresundsfarten.
I 1850 rejste klosterkasserer Gliichstadt i Roskilde en offentlig diskussion
om dampskibsfarten på fjorden. Han
henvendte sig til folk omkring fjorden
og fik dannet en komite, der skulle an
skaffe et passende skib.
Dampskibsekspeditør C. P. A.
Koch, den senere medstifter af
D.F.D.S., satte den 14. maj 1851 H/S
»Augusta« ind i farten på Roskilde
Fjord med kaptajn Ache ved roret.
Den sejlede fra 14. maj til 22. septem
ber to gange om ugen i hver retning.
Dette forsøg lykkedes heller ikke, og
i 1852 sejlede der intet skib i fast rute
fart.
I 1853 indsættes H/S »Boreas«, en
kombineret slæbe- og passagererbåd
med en dampmaskine på 50 hk., byg
get i Skotland i 1852 for Kochs damp
skibsekspedition.
I 1853-54 sejlede den mellem Ros
kilde, Selsø, Jægerspris, Frederikssund,
Frederiksværk og Nykøbing S. to gange
om ugen begge veje, første år ført af
kaptajn Ache og næste år af kaptajn
Corfitzen. Derefter var der igen en
pause i forsøgene frem til 1857.
Roskilde borgerrepræsentation an
søgte allerede den 29. oktober 1845 om

koncession på en dampskibsrute fra
Roskilde til Århus, der skulle starte
samtidig med banens åbning mellem
København og Roskilde 1847.
Imidlertid fik Roskilde afslag, fordi
regeringen ikke ville krænke et allerede
eksisterende færgeprivilegium mellem
København og Århus30.
Da jernbanelinien mellem Køben
havn og Roskilde åbnedes den 26.juni
1847, ville en dampskibsrute nordover
fra Roskilde forkorte transporttiden til
f.eks. Frederikssund og Jægerspris gan
ske betydeligt.
Med tog og dampskib ville det tage
ca. 3 timer mod tidligere 5 timer med
heste og vogn.
I 1857 skete der noget, der fik afgø
rende betydning: Den initiativrige flå
deofficer Alexander Wilde fik sammen
med dampskibsekspeditør C. P. A.
Koch og en række lokale folk startet
»Aktieselskabet til dampfartens frem
me på Roskilde Fjord«. Wilde blev
valgt til direktør og forretningsfører for
selskabet og fungerede som sådan til
selskabets opløsning32*.
Wilde blev født i Nyborg i 1815 og
blev uddannet som søofficer. I 1850
blev han gift med Ida Thiele, barne
barn af geheimeråd Holten, der var di
rektør for Øresundstolden. Wilde lærte
Holten og barnebarnet at kende, mens
han i 1848-49 med skonnerten »Naja
den« lå som vagtskib ud for Kronborg.
Gennem bekendtskabet fik Wilde et
godt indtryk af Roskilde og Homsherred og de muligheder, der lå her. Da
Holten købte godset Krabbesholm og
den hurtigste forbindelse hertil var
med jernbanen til Roskilde og derfra
med hestevogn. Wilde så klart, ikke
kun de muligheder, der lå i fragt og
personbefordring på fjorden, men også
en forbedret postservice for herredets
beboere.
Det første postkontor åbnede i Ros
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kilde den 19. september 1653 af Dan
marks første generalpostmester Poul
Klinkenberg, der blev udnævnt den 16.
juli samme år. Stillingen var ulønnet.
Erhvervet var således en eneretsbe
villing, der ret hurtigt blev så indbrin
gende, at Christian d. V. i 1685 skum
mede fløden af postindtægteme til for
del for sin 11-årige søn, Christian Gyl
denløve, der levede af dem til sin død
og hans enke efter ham til 1711, hvoref
ter postvæsenet overgik til statsdrift.
Til bestyrer af postkontoret i Roskil
de blev der ansat en leder, Jørgen
Domiansen, - han udgjorde samtidig
hele personalet.
Roskilde havde før dette dog ikke
været helt uden postforbindelse med
omverdenen, idet Hamburgerbudene
siden 1624 havde passeret gennem
byen. Desuden passerede fodbudene,
der gik mellem Roskilde og Kalund
borg33*.

Ved statens overtagelse af postbefor
dringen blev den ugentlige postforbin
delse mellem Slangerup og Holbæk
udvidet til to gange om ugen, ligesom
der skete andre fremskridt på området.
Men udviklingen skred kun langsomt
frem, idet vejene var i ringe stand og
transportmidlerne var baseret på heste
og vindkraft (sejlskibe).
Først med jernbanens udbygning
kom der for alvor gang i postetatens
udvikling. Det startede med jernbaneli
nien mellem København og Roskilde i
1847, hvorefter dagvognen til Køben
havn blev inddraget, og efterhånden
som jernbanenettet blev udbygget ud
over Sjælland, blev andre hestevogns
ruter også inddraget34*.
Først i 1857 lykkedes det at oprette
en fast dampskibsrute på Roskilde
Fjord.
C. P. A. Koch lod bygge et nyt
dampskib, der fik navnet H/S »Frede-

Fig. 4. Hjuldamperen »Frederik VII« på Roskilde Fjord 1875. Foto efter tegning af ukendt kunst
ner. I privat eje.
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rik VII«. Den var af jern og på 66,76
BRT med en 25 hk. dampmaskine.
Den afgik fra London den 1. august
1857 og begyndte den 11. august 1857 i
ruten på Roskilde Fjord. På sin jom
frurejse sejlede den fra Nykøbing Sjael
land til Holbæk med 120 passagerer
ombord. Turen varede godt 1 time, en
betydelig forbedring i forhold til tidli
gere. Den blev sat i fast rutefart på fjor
den, og sejlede to gange om ugen fra
Roskilde til Gershøj, Østskov, Torp
(alle på Homsherredsiden), derefter til
Frederikssund, Frederiksværk og Ny
købing Sjælland, og dagen efter den
modsatte vej35).
I starten gik ruten ikke så godt, idet
befolkningen var lidt bange for dette
»dampsprudlende uhyre«.
I august måned kom kongen imid
lertid uventet det nystartede rederi til
hjælp, idet han bad om at blive sejlet
fra Roskilde til Jægerspris og fa serve
ret frokost ombord. Han skulle således
den samme dag, ikke alene prøve den
relativt nye togforbindelse, men også
sejle med dampskib. Han blev så begej
stret for turen, at han dekorerede Wil
de med sit eget ridderkors36*.
Dette betød, at befolkningen sagde
til sig selv, at når deres konge kunne
sejle med uhyret, så kunne de også, og i
sommermånederne resulterede det i en
pendulfart på fjorden med varer, passa
gerer og kreaturer.
Starten på ruten havde ikke været
let; - der skulle bygges anløbsbroer bå
de i Gershøj og i Frederiksværk, og der
blev oprettet en hesteomnibusforbindelse mellem Roskilde station og hav
nen. Ligeledes måtte der iværksættes
en reklamekampagne, annoncering i
aviser og omdeling af løbesedler m.m.
Desuden inviterede Wilde landsby
ernes skolebørn på fri rejse til Roskilde
og et gratis besøg i Domkirken i tilgift,
for således at nedbryde angsten for det

te ild-, damp- og røgsprudlende uhyre.
Det var således en god investering på
længere sigt37*.
Det var ret tidligt muligt at købe bil
letter direkte fra København til Isefjordsbyeme. I 1860 blev sejladsen på
Holbæk indstillet, men sejladsen på
Nykøbing S. blev forøget med 3 ugent
lige afgange i begge retninger.
Samtidig med oprettelsen af damp
skibsfarten på fjorden oprettede Wilde,
i samarbejde med postinspektør H. G.
Petersen, en daglig postforbindelse
mellem Homsherred og Roskilde. Tid
ligere kom »Svanholmposten« kun én
gang ugentligt38*.
1 1858 etableredes et af landets første
postsamlingssteder i Sæby, og allerede i
1860 havde postvæsenet to af de tre
første landpostruter uden for hovedlan
devejene i gang op gennem Homsher
red tre gange ugentligt.
Den ene »Svanholmposten«, var tid
ligere udgået fra Lindenborg Kro, men
nu fra Sæby. Den anden, »Lyngerupposten«, gik over Overbjerg og Eng
holm. Begge ruter samledes i Sæby og
fra Sæby postsamlingssted var der dag
lig forbindelse med færge fra Gershøj
til Roskilde.
Fra begge ruter, som gik i retningen
nord-syd, udgik der landpostbude i ret
ningen øst-vest, således at herredet var
dækket ind. Wilde ejede begge vogne
ne, der kørte på postruteme og kunne
således opsamle passagerer og fragt til
sin egen dampskibsrute. Denne form
for samfærdsel og postomdeling var
noget helt enestående for tiden og var
mindst 30 år forud for resten af lan
det39*.
Efterhånden, som der kom rigtig
gang i færgningen af fragtgods, passage
rer og post, blev der i 1863 indkøbt et
dampskrueskib på 8,2 BRT, der kom
til at gå i fast daglig rute mellem Ros
kilde, Gershøj og Selsø Møllekrog.
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Skibet hed S/S »Adjudanten«, men
havde tidligere heddet S/S »Kysten«.
Det havde sejlet som færge og slæbe
båd i Københavns Havn. Den blev
bygget i Göteborg i 1857, var af jern og
havde en dampmaskine på 8 hk. Den
var samtidig den første skruedamper
på Roskilde Fjord.
Indsætningen af »Adjudanten« var
et forsøg på at gøre færgeselskabet mere
rentabelt. »Frederik VII« skulle fuldfø
re sin rute på kortere tid. Ligeledes
måtte selskabet bygge en lang og dyr
landgangsbro i Frederiksværk. Trods
disse udmærkede ændringer blev ud
byttet alligevel ikke for godt.
Yderligere forsøgte man i 1865 at
sætte »Adjudanten« i rute på Frede
rikssund - Roskilde.
Året efter ændrede man »Frederik
VII«'s rute, så den sejledé mellem Fre
derikssund og Nykøbing S., men lige
meget hjalp det40*.
Da dampskibsselskabet den 22.
marts 1870 på en generalforsamling
besluttede at likvidere selskabet, blev
»Frederik VII« solgt på auktion, men
fortsatte sejladsen på Roskilde Fjord
indtil 15. august 1877, hvor den blev
solgt og sejlede ud af fjorden.
Imidlertid begyndte det nyoprettede
rederi D.F.D.S. i 1866 en dampskibsru
te mellem København, Nykøbing S og
Holbæk41*.
Konkurrencen fra D.F.D.S. blev
hurtigt følelig og Wilde udvidede sej
ladsen til også at omfatte Holbæk, men
kun for sommeren 1866. Han gav som
begrundelse for at opgive Holbæk, at
dampskibet var beskadiget. Sejladsen
blev ikke senere genoptaget.
1 1879 åbnedes Frederikssundjembanen, hvorefter ingen rigtig kunne se
nogen fordel ved f.eks. at sejle fra Ny
købing S. til Roskilde for at komme til
København, når man kunne stå af i
Frederikssund og tage toget.
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Samtidig startede D.F.D.S. en ny
dampskibsrute mellem Frederikssund
og Nykøbing S. tre gange ugentligt.
Derefter måtte Wilde opgive ruten og
nøjes med farten på Gershøj og Selsø
Møllekrog.
Den lille færge »Adjudanten« fort
satte denne fart, men bådens tilstand
var efterhånden under al kritik, og i
1880 satte kedlens sikkerhedsventil sig
fast med eksplosion og brand til følge.
Herefter indstilledes driften helt og sel
skabet blev likvideret. Wilde havde
overtaget »Adjudanten«, men måtte nu
helt opgive sejladsen42*.
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Fig. 5. Damperen »Horns Herred« ligger ved bolværket i Roskilde Havn ca. 1910. Affotograferet fra,
Hans Rønø: Fra det gamle Roskilde.

I 1881 købte et nystartet selskab, »Ros
kilde - Selsø«, hestevogne, anløbsbroer,
rettigheder m.m. af Wilde og fortsatte
sejladsen med et lejet dampskib, der
hed S/S »Spodsbjerg«.
Selskabet bestilte en ny dampfærge
på værftet i Oskarshamn i Sverige.
Dampskibet »Spodsbjerg« havde
selskabet kun til leje i en kort periode.
Indtil den nye færge var færdigbygget
på værftet, måtte de leje et andet
dampskib, der hed S/S »Agda«, der var
af jern og på 12,62 BRT, med damp
maskine bygget i Göteborg 1878.
Den ejedes af Kurt Petersen i Frede
rikssund, og blev i 1882 på en auktion
solgt til Horsens. Den sejlede indtil 1.
april 1882 på ruten Roskilde, Gershøj,
Selsø Møllekrog, Østskov, Torp og
Frederikssund43*.
Postombæringen og opsamlingen
forbedredes til stadighed; således åbne
des Skibby postkontor i 1875 og Lynd-
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by postkontor i 1880.
Den nye dampfærge S/S »Homsherred« på 30 BRT blev indsat på ruten
den 1. april 1882, hvor den sejlede ind
til 1913 og blev afløst af et andet damp
skib med samme navn. Den var af jern
og havde en 17 hk. højtryksmaskine.
Den sejlede på Boserup, Gershøj og
Selsø Møllekrog dagligt og på Østskov,
Torp, Frederikssund, Frederiksværk og
Nykøbing S. to gange ugentligt44*.
Med åbningen af nord-vestbanen til
Holbæk og Kalundborg i 1874 mistede
dampskibsruten mellem Holbæk og
København en del af sin betydning,
idet man nu langt lettere kunne nå ho
vedstaden endda flere gange dagligt,
derfor ændredes ruten i 1875, så den
kun gik til Nykøbing S. Indskrænknin
gen betød, at D.F.D.S's dampskib
»Isefjord« nu sejlede i fast rute på Fre
deriksværk og Dyrenæs ved Jægers
pris44*.

Fig. 6. Damperen »Horns Herred« ved Boserup skov ca. 1910. Fra Hans Rønø: Fra gamle dage i
Roskilde.

»Dampskibsselskabet Homsherred«
genoptog sejladsen på Nykøbing S. i
1882, men kun 2 gange ugentlig. Både
D.F.D.S »Isefjord« og »Homsherred«
indstillede sejladsen på Nykøbing S.,
da Odsherredbanen åbnedes til Nykø
bing S. i 1899. Jernbaneforbindelsen
var hurtigere, lettere og billigere både
for fragt og passagerer. Togene for
bandt byerne flere gange dagligt.
Men dampskibsfarten på fjorden
blev fortsat på anden måde. I Rørvig
grundlagde kaptajn Trolle selskabet
»Isører«, der i sommerhalvåret satte en
lille dampdreven fjordbåd i rutefart
mellem Nykøbing S., Rørvig, Lynæs,
Frederiksværk og Frederikssund.
Et par år senere begyndte P. H.
Brammer fra Lynæs en konkurrerende
rutetrafik med dampskibet »Dania«, li
geledes mellem Nykøbing S. og Frede-

Fig. 7. Damperen »Horns Herred« nr. 2 i ræk- <
ken, med logebrødrene på udflugt til Boserup
skov ca. 1920. Foto i privat eje.
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rikssund. Den sejlede dog kun et par
gange om ugen i sommerperioden,
hvor »Isører« var i fart hver dag.
Lynæs-selskabet opretholdt kun far
ten et par år, men »Isører« fortsatte
sommertrafikken på fjorden helt frem
til Hundestedbanen åbnedes i 1916 og
en ny og mere regelmæssig færgefor
bindelse så dagens lys45*.
11913 afløstes den første S/S »Homs
herred« af et andet dampskib, der blev
omdøbt til S/S »Homsherred«. Den
havde tidligere heddet S/S »Livingsto
ne« og var bygget i Glasgow i 1900.
Den var afjern og på 36 BRT og havde
en 66 hk. Compound maskine med 2
cylindre.
Den sejlede i fast rute på Boserup,
Gershøj og Selsø Møllekrog. Desuden
sejlede den med turister på bestilling,
og hvis der skulle fragtes kreaturer til
slagteriet i Roskilde, blev der spændt
en stor pram bagefter48*.
1. verdenskrig bragte en del vanske
ligheder med sig, også for skibsfarten
på Roskilde Fjord. Kulmangel, ratio
nering m.m. var medvirkende til, at
A/S »Roskilde - Selsø« i 1918 træder i
likvidation, men afløses ret hurtigt af et
nyt selskab A/S »Homsherred«, der
overtager skibet og rettighederne.
Efter krigen bevirkede den stigende
konkurrence, ikke kun fra jernbanen,
men efterhånden også fra busser og
lastbiler, at ruten blev mindre og min
dre rentabel.
Samtidig var »Homsherred« en æl
dre nedslidt båd, der var dyr i drift og
den måtte i slutningen af 1922 sælges
til ophugning.
Til afløsning for S/S »Homsherred«
nr. 2 blev der indkøbt en motorbåd af
træ på 39 BRT, forsynet med en 47 hk.
Bolinder petroleumsmotor. Dette skib,
som blev omdøbt til M/S »Homsher
red«, var bygget i Danzig i 1908, hvor
fra det under navnet M/S »Møwe«
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Fig. 8. Motorskibet »Horns Herred« nr. tre blev
solgt i 1928 og omdøbt til »Strandgreven«. Og
solgt igen i 1932 til Helsingør og omdøbt til
»Kronborg Havbad«. Og i 1939 atter solgt til
A/S Kystfarten i Århus og blev omdøbt til M/S
»Kysten«. 11943 blev den solgt for sidste gang til ophugning. Foto i privat eje.

havde sejlet med udflugtsgæster til
Zappot, Polen46*.
Ruten blev opgivet sidst i 1928, men
aktieselskabet var allerede trådt i likvi
dation i 1923, hvorefter driften fortsat
tes af interessentskabet A/S »Bådfar
ten«, med J. Krogh, Roskilde, som le
der.
Beboerne i den sydlige del af Homs
herred havde tidligere flere gange bedt
selskabet om at besejle Lyndby, men
de var hver gang blevet afvist.
Dette medførte, at nogle af køb
mændene i Roskilde og bønder om
kring Lyndby dannede A/S »Bådfarten
Lyndby - Roskilde« i 1904; de bestilte
en motorbåd på værftet i Frederiks
sund på 18,49 BRT med en 20 hk.
petroleumsmotor. Den var færdig i
1907 og blev sat i rute på Lyndby,

Gershøj, Sønderby, Boserup og Roskil
de. Den fik navnet »Pilen« efter et stort
gammelt piletræ, der stadig den dag i
dag står for enden af landgangsbroen i
Lyndby47*.
Ombord på »Pilen« var der plads til
80 passagerer.
Den sejlede på ruten fra 1907-1926,
hvorefter den blev solgt til Jylland.
Den havde en lille kahyt, hvorfra der
blev solgt øl og sodavand49*.
Konkurrencen mellem de to aktie
selskaber, der har sejlet i stort set sam
me rute, havde selvfølgelig også stor
indflydelse på deres indtjeningsmulig
heder.
Sejladsen på Gershøj har haft stor
betydning for hele herredet, - det kom
ligesom tættere på Roskilde. For Gers

høj betød det, at de i 1870 fik deres
egen kongelige priviligerede kro til
glæde for både egnens beboere og rej
sende, men især turisterne. Hvem har
ikke hørt om Gershøj Kro's berømte
stegte ål?
Fjorden har således bundet Roskilde
og herredet sammen. S/S »Homsherred« havde, næsten fra begyndelsen,
haft kaptajn Grove som skipper, en lil
le pudsig herre, der altid gik i jaket
med bowler på hovedet og mere lig
nede en kontorist end en skipper. Han
blev i folkemunde kaldt »den gamle«.
Engang blev han spurgt, hvornår han
ville holde op med at sejle, og han sva
rede: »Når der kun er manchetterne
tilbage«48*.
»Pilen's« kaptajn var tysker og hed

F/g. 9. Motorskibet »Pilen« ved Lyndby strand. Den gamle pil, der både har givet navn til »Pilehuset« og »Pilen« ses i forgrunden.
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Lüssov. Han boede i en villa tæt ved
kroen, således at hans kone, når hun så
»Pilen« ude på fjorden altid kunne be
regne, hvornår hun skulle sætte kartof
lerne over eller vand på til kaffe. Han
var en rigtig sømandstype med fuld
skæg og blank kasket. Han talte med
accent, så når han blev gal, og det skete
jævnligt, var der ikke en levende sjæl,
der forstod ham49).
De to rutebåde pløjede således fjor
dens vande med passagerer, kom og
kvæg fra Homsherred og passagerer og
varer fra Roskilde den anden vej.
»Pilen« var bedst egnet til fragtsej
lads og »Homsherred« til passagerer,
men alligevel var arbejdet ligeligt for
delt mellem skibene.
Foruden kaptajnerne på bådene var
der en styrmand. Om sommeren når
der var rigtigt travlt, kunne der også
være en dreng til hjælp. Hver uge på en
bestemt dag blev der sejlet med kreatu
rer, der skulle til slagtning på slagteriet.
Om onsdagen var det svin, der skulle
til slagtning. Det foregik på den måde,
at bådene fik en stor sorttjæret pram på
slæb, og her var dyrene stuvet sammen
i bunden. Lastningen og losningen gik
ikke altid lige stille af og kunne
høres i miles omkreds. Det skete også
at en gris gik over rælingen under hyl
og skrig, og det voldte en del besvær at
fa den ombord igen.
»Pilen« overnattede ved Lyndby
strand, og »Homsherred« ankrede op
ved Selsø Møllekrog om natten.
»Homsherred« sejlede til Roskilde, Boserup, Gershøj og Selsø Møllekrog og
»Pilen« til Roskilde, Boserup, Gershøj
med endestation i Lyndby50).
Når bådene kom tilbage ved
18-tiden om eftermiddagen, med varer
fra Roskilde, kom beboerne ned til an
løbsbroerne for at se, hvad »godt« de
bragte med sig. For enden af »Pilens«
anløbsbro i Lyndby var der et lille
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skur, hvor varerne blev sat ind for
modtagerens regning.
»Homsherred« stillede sine varer i
Gershøjs kros rejsestald på modtage
rens regning og risiko, men der blev al
drig meldt om tyveri af nogen art.
Om søndagen blev der som regel sej
let søndagsudflugter til Boserup, Gers
høj, Østskov eller Jyllinge; det var også
muligt at bestille ture f.eks. til Frede
riksværk o. lign.5°.
Når der var rigtig mange tilmeldt
udflugterne om sommeren, så brugte
man de før omtalte pramme til trans
port af passagerer. Man så stort på
komfort og sikkerhed den gang.
Aktieselskabet »Bådfarten Lyndby Roskilde« ejedes af købmændene i
Roskilde, Liitzhøft's Eftf., købmand
Krogh, købmand Otto Frederiksen
samt handelsstandsforeninger i Roskil
de, og en del større bønder i Homsher
red havde skudt penge i aktieselskabet.
Det kom aldrig til at give det store
overskud, men det reducerede udgifter
ne for varetransport mellem Roskilde
og Homsherred og var til fælles gavn.
I perioden 1920-24 sejlede Valdemar
Sørensen sammen med Lüssov på »Pi
len«. De stod op kl. 5 om morgenen
og gik fra Gershøj, hvor de begge boe
de, til Lyndby, hvorfra de sejlede kl. 7
mod Gershøj og Roskilde. Ca. kl. 12
var de tilbage i Gershøj og fik serveret
deres middagsmad ombord af deres ko
ner. Middagsmaden spiste de på vej til
Lyndby, inden de påbegyndte den sid
ste tur. Alle hverdage sejlede de to ture,
én om formiddagen og én om eftermid
dagen, hvor de så sluttede dagens arbej
de ca. kl. 19. Om søndagen sejlede de
tre ture af hensyn til, at det var almin
delige menneskers eneste ugentlige fri
dag.
»Pilen« sejlede, fra isen smeltede, til
fjorden frøs til igen. De år, hvor fjorden
var isfri, sejlede den hele vinteren. Blev

det isvinter, blev den hevet på land i
Lyndby og klodset op.
Skipperen og styrmanden tjente
godt, de fik hver 200,- kr. om måne
den. Derudover fik skipperen 15% og
styrmanden 5% af omsætningen, hvil
ket betød, at de kunne oppebære en
løn, der svarede til det tredobbelte af
en almindelig gennemsnitsindkomst52*.
»Pilen« kunne f.eks. en dag fra Gers
høj have 154 tønder kom (1 tønde =
100 kg.) med til Roskilde. Styrmand og
skipper skulle selv laste og losse. Fra
Roskilde havde de så 3-4 læs foderstof
fer samt kasser med reservedele til bøn
dernes landbrugsmaskiner m.m.
Det udbyggede vejnet og den stadig
stigende lastbiltransport og oprettelse
af en busrute mellem Skibby og Ros
kilde, som overtog posttransporten, der

tidligere blev færget over, tog således
vinden ud af sejlene på bådruten Ros
kilde - Gershøj. Dette resulterede i, at
Homsherred-selskabet, som nu var
slået sammen med A/S »Bådfarten Roskilde - Lyndby«, i 1928 måtte tage
»Homsherred« ud af fart og sælge den
til nogle folk ved Greve Strand. Den
fik navnet »Strandgreven« og sejlede
med udflugtsgæster fra Langebro til
Greve Strand. I 1926 var betingelserne
for selskabet så dårlige, at »Pilen« måt
te indstille sejladsen. Den blev solgt til
en turistforening i Jylland.
Den senere trafikale udvikling i om
rådet viser, hvor stor en indflydelse
lastbils- og bustrafikken havde i trans
portsektoren.
I 1928 åbnedes den Midtsjællandske
Jernbanes forlængelse fra Hvalsø til

Fig. 10. Den første rutebil, der kørte på strækningen Roskilde - Skibby i 1913. Den kørte på faste
ringe og havde træsæder så komforten har ikke været den hedste. Foto i privat eje.
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Frederikssund, hvilket betød, at de
gamle
postindsamlingssteder
ved
Lyndby og Sæby blev nedlagt til fordel
for de nye stationsbyer Kirke Såby,
Kirke Hyllinge og Skibby. Omlægnin
gen af trafikken i Homsherred skabte
stor vrede i befolkningen, idet de tradi
tionelt havde følt stor tilknytning til
Roskilde, og med den nye bane skulle
de en stor omvej over Hvalsø eller Fre
derikssund for at komme til Roskil
de53*.
Der var en vis konservatisme i be
folkningen, som kom til udtryk ved
omlægningen af jernbanen, for selvom
den var en betydelig forbedring i for
hold til tidligere, havde befolkningen
meget svært ved at acceptere den.
Dette resulterede i, at banen kun
kørte nogle ganske fa år, fra 1928 til
1936, hvorefter strækningen lukkede
p.g.a. manglende tilslutning fra befolk
ningen, der var simpelthen for lidt fragt
og for fa passagerer. Man kan den dag i
dag på visse strækninger mellem Hval
sø og Frederikssund se rester af bane
dæmningen. Forskellige foreninger og
folk i Bramsnæs forsøger da også at fa
de resterende strækninger af jernbane
dæmningen fredet, idet de som reserva
ter har stor betydning for dyr og fugle i
det ellers åbne landbrugsland.
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Bertelbådene 1924 -1948
og Jakobsens både 1941 -1958
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Fig. 11. Motorskibet »Bertel I« på Roskilde Fjord. Foto i privat eje.

Årsagen til, at Homsherredselskabet
måtte indstille sejladsen, var ikke kun
den øgede biltrafik, som tog næsten al
fragten og en del af passagererne, men
også at der kom en konkurrent på ru
ten Roskilde - Boserup.
I 1924 købte Axel Henry Nielsen, i
daglig tale kaldet »Skipper Skræk«, en
motorbåd på 3 BRT med en 16 hk.
motor. Den var bygget i Berlin i 1914
og ombygget i Marstal i 1921, og blev af
Axel Nielsen omdøbt til »Bertel III« i
1924.
Den oprindelige mening var, at den
skulle sejle med turister og andet godt
folk mellem Roskilde og Boserup, men
bådfarten må åbenbart have været en
succes, for i 1926 købte Axel Nielsen 2
motorbåde »Bertel I« og »Bertel II«.
M/B »Bertel I« er på 9,8 BRT og
havde en 20 hk. benzinmotor. Den var
købt af A/S »Hjejlen« i Silkeborg.
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»Bertel II« er på 5 BRT med en 10 hk.
benzinmotor, bygget i Hamburg, men
ligeledes købt af A/S »Hjejlen«.
Igen i 1927 købte Åxel Nielsen
en motorbåd, der blev døbt »Bertel«.
Den var på 16,15 BRT med en 20 hk.
4-takts benzinmotor. Den blev bygget i
Kiel i 1913 som M/B »Möve« og blev
senere solgt til Nakskov, hvor den sej
lede med post og passagerer på fjorden.
Da den kom til Roskilde, blev den
indsat på ruten Roskilde - Gershøj.
Den første motorbåd, Axel Nielsen
købte, M/B »Bertel III« samt »Bertel I
& II« var brugte og dermed hurtigt slidt
op.
I 1931 købes der, til erstatning for de
føromtalte tre både, en anden, M/S
»Bertel III«, på 46 BRT med en 44 hk.
motor, som kunne sejle med 140 passa
gerer.
Den var bygget i Svendborg i 1917 og

Fig. 12. Motorskibene »Bertel I, II og III« ved
anløbsbroen i Boserup skov. Foto i privat eje.

oprindelig døbt M/S »Korshage« og
havde sejlet i fast rutefart mellem Hun
dested og Rørvig, men med den store
»Bertel IV«, der kunne tage op til ca.
200 passagerer, var der ikke rigtigt brug
for den nye »Bertel III«. Den blev solgt
i foråret 1933 og omdøbtes til M/S
»Mira« af Vejle.
Bertelbådene startede med at sejle
på Boserup. I 1927 begyndte de også at
sejle på Gershøj. I 1938, hvor Vigen
Strandpark blev åbnet for offentlighe
den, begyndte bådene også at sejle med
strandgæster til Vigen. Roskilde kom
mune havde købt 170 tdr. land af
Ydinggård og udlagde ca. 40 tdr. land
til strandpark. Desuden havde de an
lagt veje, stier, badebroer, bådebro
samt en moderne restaurationspavillon54).
Datteren Tordis Friberg (f. Nielsen)
sejlede med sin fader på fjorden, fra
hun var ca. 4 år i 1928 til hun var fyldt
16 år i 1940.
Hun var ikke ret gammel, da hun
begyndte at styre bådene og sælge bil

letter.
Axel Nielsen fik lavet fartplaner,
som blev delt ud til rejsende, der kom
til Roskilde på banegården eller rute
bilstationen. Der blev ligeledes rekla
meret i de lokale aviser.
Uddelingen af fartplaner ordnede
Tordis, til tider sammen med nogle
drenge, der på denne måde tjente en
ekstra skilling eller kom med på en
gratis sejltur.
Til daglig sejlede Axel Nielsen ale
ne, men om søndagen hjalp datteren
Tordis. Når der var rigtig mange, der
ville ud at sejle, var der en af fiskerne
på havnen, der gav en hånd med.
Bådfarten startede hvert år som regel
omkring 1. maj, hvis vejret var godt, og
sluttede i »kartoffelferien« om efterå
ret55*.
Der blev ikke alene sejlet i de faste
ruter efter fartplanen, men man kunne
også bestille ture til forskellige steder
på fjorden. Det var som regel skoler og
foreninger, der benyttede sig af dette
tilbud. Så gik turen som regel til Selsø

Fig. 13. Motorskibene »Bertel I og II« ved mo
len i Roskilde Havn. Foto i privat eje.
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Møllekrog, Østskov eller Frederiks
sund til »Kalvø-pavillonen«, som var
et yndet udflugtssted.
I »Bertel I og II« var der plads til ca.
60 passagerer og i »Bertel III« ca. 140,
men i »Bertel IV« som var den største,
var der plads til ca. 200 personer.
Axel Henry Nielsen var oprindelig
uddannet bankmand men arbejdede
nogle år med export-import og boede

var således stort behov for transport.
Axel Nielsen kontaktede Peter Ja
kobsen i Holbæk, der havde en stor
båd, der kunne tage 90 passagerer, og
fik ham til Roskilde. Båden havde tid
ligere sejlet mellem Holbæk og Orø og
hed »Vita«.
Peter Jakobsen havde desuden 3
tønder benzin, men da politiet opdage
de det, fik han sejlforbud p.g.a. ratione
ringen.
Den tidligere omtalte Valdemar Sø
rensen, der boede i Gershøj og tidligere
havde sejlet som styrmand på »Pilen«,
havde under hånden faet at vide, at
postfragten fra Skibby til Roskilde ville
blive udbudt i enterprise57*.
Han kontaktede, sammen med kro
manden fra Gershøj Kro, Peter Jakob
sen for at fa startet et kompagniskab. I
første omgang sagde Jakobsen nej, men
han ville derimod sælge båden for
3.000 kr.
Ved en ny henvendelse foreslog Val
demar Sørensen, at Jakobsen solgte
benzinmotoren og beholdt pengene, og
han ville så selv lægge en gasgenerator i
båden.

Fig. 14. Motorskibet »Bertel II« på Roskilde
Fjord. Foto i privat eje.

ca. fire år i Berlin.
Ved siden af bådfarten var han dan
selærer i vintersæsonen56*.
Da anden verdenskrig brød ud, og
Danmark blev besat, rationerede tys
kerne ret hurtigt benzinen. Det betød,
at i foråret 1941 var det umuligt for
Bertelbådene at fa tildelt benzinration.
»Bertel IV« var havareret og total
udbrændte i 1940 i Boserup vig, så
Axel Nielsen sejlede i en lille båd, hvor
der kun var plads til ca. 20 passagerer,
og det var alt for lidt, for næsten al lan
devejstrafik var gået i stå, og der
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Fig. 15. Motorskibet »Bertel IV« ved molen i
Roskilde havn. Foto i privat eje.

Fig. 16. Motorskibet »Bertel III« den tidligere M/S »Korshage« på vej mod Gershøj. Foto i privat
eje.

Fig. 17. Motorskibet »Bertel III« ved molen i Roskilde havn, den havde tidligere sejlet fast mellem
Hundested og Rørvig. Foto i privat eje.
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Fig. 18. Motorskibet »Bertel IV« med udflugts
gæster på Roskilde Fjord. Foto i privat eje.

Gasgeneratoren blev bestilt og lavet
af Vølund i Holbæk.
På den måde kom Peter Jakobsen til
at eje båden og Valdemar Sørensen
motoren. Det blev et kompagniskab,
som varede i 4 år fra foråret 1941 til ef
teråret 1944. Herefter flyttede Valde
mar Sørensen til Frederiksværk.
»Vita« sejlede både med post og pas
sagerer samt nogen fragt mellem Ros
kilde - Boserup og Gershøj.
Peter Jakobsen købte Lüssov's tidli
gere hus i Gershøj og bosatte sig der62*.
Det var således ikke nogen tilfældig
hed, at ruten blev startet, men et sam
menfald af interesser. Kromanden fik
sejlet flere gæster til kroen, Valdemar
Sørensen og Peter Jakobsen fik et godt
udkomme, og Homsherred flyttede at
ter tættere på Roskilde.

Fig. 19. Motorskibet »Vita« med udflugtsgæster på Roskilde Fjord under anden verdenskrig. Den
sejlede med en gasgenerator. Foto i privat eje.
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Den direkte årsag var tyskernes for
bud mod turistfart både til lands og til
vands samt strenge rationeringer af olie
og benzin.
Indtjeningen under krigen var ret
god, ca. 15-16.000 kr. pr. mand om
året, men under krigen var alt ratione
ret, selv brændslet, idet der først skulle
indhentes indkøbstilladelser. Valdemar
Sørensen rejste til København mange
gange og blev jaget fra kontor til kon
tor.
Da han en dag kom på et af de kon
torer, hvor han havde været mange
gange, var der en kontorist, der forbar
mede sig over ham, og telefonerede
rundt forskellige steder og endelig med
delte ham, at han bare skulle købe no
get »stødbrænde« i frihandel. Valde
mar spurgte om han kunne fa det
skriftligt, og det fik han58).
Med den i hånden gik han til poli
timesteren i Roskilde, der sagde: »sejl
ad helvede til«. Han var i familie med

Alex Jensen, Skibby-busseme, som lige
havde måttet afgive postbefordringen
og nu ville få konkurrence på person
transporten59*.
Valdemar Sørensen havde i sin tid
gået i skole sammen med lederen af
tømrer Webers nystartede træsko- og
træskostøvlefabrik, hvor der var en
masse spåner og affald af bøgetræ, der
kunne bruges i en generator.
Valdemar Sørensen viste ham tilla
delsen, og siden den dag manglede de
aldrig træ.
De havde tidligere forsøgt at sejle på
tørv, men det gik ikke godt, tørven
havde for lav brændværdi og gav for
meget aske. Det gav ustandselig tilstop
ning og motorstop. Tilladelsen gjaldt
10 sække brænde om året, og det var
ikke mere, end de brændte på en søn
dag60*.
Under hele krigen kunne Bertelbådene kun sejle i korte perioder, når det
var muligt at skaffe benzin. »Vita« der-

Fig. 20. Motorskibet »Bertel« fra 1946-48 ved Vigen bådebro. Foto i privat eje.
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Fig. 21. Motorskibet »Bertel« ved molen i Roskilde havn. Foto i privat eje.

imod, der sejlede på gasgenerator, hav
de ikke nogen forsyningsproblemer,
hvad brændstof angik og kunne derfor
udkonkurrere Bertelbådene.
Konkurrencen mellem Bertelbådene
og Peter Jakobsen fortsatte efter anden
verdenskrig. I 1946 købte Axel Nielsen
en ældre båd, der havde været lagt op
nogle år. Den blev døbt »Bertel«.
Skibstilsynet havde i 1946 godkendt
båden til sejlads med passagerer, men i
1948 kasseres den p.g.a. skader, der
var påført skibet, før Axel Nielsen hav
de købt den. Skaderne var så store, at
Axel Nielsen ikke så sig i stand til at
betale for udbedring af dem. Båden
måtte afhændes, og han indstillede sej
ladsen60.
Sejladsen på fjorden blev herefter
overladt til Peter Jakobsen og hans
søn, Anker Jakobsen.
»Vita« havde startet med at sejle på
Gershøj alene, men i 1942, da Bertelbå
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dene ikke kunne sejle efter fartplaner
ne, udvidede »Vita« sejladsen til også
at omfatte ruten Vigen, Boserup og
Gershøj.
Båden fragtede fortrinsvis turister til
Homsherred, hvor det før i tiden hav
de været godsfragten, der var det vigtig
ste, hvilket viser lidt af de trafikale æn
dringer, der var sket.
Peter Jakobsen og Valdemar Søren
sen dannede som sagt kompagniskab
under krigen. I efteråret 1944 trak Val
demar Sørensen sig ud, og Peter Jakob
sen sejlede så alene i foråret 1945 til
hans søn Anker Jakobsen kom hjem
fra England, hvor han havde været un
der hele krigen. Han havde sejlet i kon
vojfart under de allierede på U.S.A.,
Canada og Murmansk62*.
Det må siges at have været noget af
en overgang at gå fra verdenshavene til
Roskilde Fjord, men Anker Jakobsen
klarede det udmærket og sejlede både-

Fig. 22. Motorskibet »Isejjord« på bedding på Holbæk bådværft. Foto i privat eje.

ne på fjorden i ca. 15 år til det ikke me
re var rentabelt.
Da krigen sluttede, købte Peter Ja
kobsen en motorbåd, der hed »Ise
fjord«, og sejladsen blev indrettet såle
des, at Peter jakobsen på »Isefjord« sej
lede fast på Roskilde - Gershøj, og An
ker Jakobsen sejlede fast på Roskilde,
Vigen og Boserup med »Vita«. »Vita«
kunne sejle med 120 passagerer og
»Isefjord« med 66, og den største båd
blev selvfølgeligt sat ind der, hvor der
var flest passagerer.
»Isefjord« var på 9 BRT og havde en
18 hk. fire-takts petroleumsmotor.
Den var bygget i Holbæk i 1919 og
ejedes af købmand E. M. Jensen i Hol
bæk, som var engageret i færgefarten
på Orø.
»Isefjord« var oplagt under krigen,
men blev i ca. 1946 solgt til Peter Ja
kobsen, hvorefter den blev ombygget

og istandsat samt fik installeret en 36
hk. BUKH - dieselmotor.
Derudover havde de »Rolf Krake«
til leje, når det var nødvendigt. Den
ejedes af bønderne på Orø og lå i reser
ve ved sejladsen mellem Orø og Hol
bæk63).
Peter Jakobsen kom selv fra Holbæk
og kendte udmærket de folk, der ejede
den. Udover de faste sejlplaner kunne
man også betille udflugtsture til andre
mål på fjorden.
Det var ikke muligt at købe noget
ombord, men man kunne bestille mad,
is, sodavan, øl, m.m., som bådførerne
så hentede og bragte ombord.
Normalt passede de selv bådfarten,
men når der var meget at lave, hyrede
de løsarbejdere for enkelte dage af gan
gen. Det var selvfølgelig. nogen de
kendte, som kom igen gang på gang.
Der var mange udgifter forbundet
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Fig. 23. Motorskibet »Rindby« på Vejle Fjord.
Den er bygget i 1948 og har tidligere heddet
»Mira«, senere blev den døbt »Frederik VII«.
Foto i privat eje.

med at holde bådene igang. De skulle
selv sætte bro op ved Boserup og betale
havnepenge både i Roskilde og på Vi
gen. De var derfor nødt til at tage andet
arbejde om vinteren. Anker tog ud at
sejle i handelsflåden og hans far og bro
der havde en fiskekutter, så der kunne
bjerges lidt til livets ophold, hvis der
ikke var is på fjorden.
Da krigen sluttede og bilerne be
gyndte at køre, overgik posten igen til
Skibby rutebiler. Bådene havde stadig
småpakker med, selvom det ikke blev
til noget af betydning. I takt med den
trafikale udvikling på landevejene gik
det tilbage for Bertelbådene p.g.a. den
hårde konkurrence. 10 år senere måtte
Peter Jakobsen give op, - han solgte
»Vita« til en lystfiskerforening i Køge
og gik på pension. Anker solgte »Isefjord« til kaffegrosserer Kruse i Roskil
de, som så oprettede »Roskilde Damp
skibsselskab«, med det formål at sejle
med turister på fjorden64*.
Kruse lavede en aftale med Roskilde
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turistforening om, at de skulle annon
cere og anbefale turisterne at benytte
bådfarten. Aftalen angik i første om
gang sommeren 1959, og da Kruse ikke
overholdt de indgåede aftaler m.h.t.
sejlplanen, blev samarbejdet opsagt af
turistforeningen.
Ideen var imidlertid udmærket, så
turistforeningen kontaktede rederiet
A/S Sørensen, Esbjerg, for at leje en
båd, der kunne besørge trafikken på
fjorden.
Aftalen gik i orden, og M/S »Rind
by« sejlede i sommeren 1961 på fjorden
efter fast fartplan og modtog bestilling
på udflugtsture gennem turistbureauet65).
Fartplanerne omfattede 4 daglige tu
re fra Roskilde til Vigen og Gershøj.
Efter aftale med ejeren i Esbjerg blev
»Rindby« i 1962 omdøbt til »Frederik
VII« og fik indrettet cafeteria ombord.
Fra cafeteriet kunne der købes mad, is,
slik, øl og vand m.m. Bevillingen hav
de turistforeningen på dispensation.
»Rindby« havde tidligere kunnet
sejle med op til 200 passagerer, men
p.g.a. den store ulykke, der var sket på
Haderslev Dam i 1959, havde Statens
Skibstilsyn strammet reglerne så me
get, at »Rindby« kun måtte medføre 50
passagerer66*.
M/S »Rindby« var af træ, var på 60
BRT og havde en 70 hk. dieselmotor.
Den var bygget i 1948 i Århus til fart
på Århusbugten og blev døbt M/S
»Mira«. Sidst i 50'eme blev den solgt
og omdøbt til »Rindby«.
M/S »Rindby« blev om aftenen ofte
anvendt af foreninger og større selska
ber, da der var mulighed for at danse
og alle kunne være i tørvejr under dæk.
Turistforeningen havde arrangeret det
således, at de ikke skulle hæfte for et
evt. underskud, så det økonomiske an
svar hvilede på ejeren. Da han boede i
Esbjerg, arrangerede man det således,

at turisbureauet administrerede ord
ningen.
Bådfarten gav et ret stort underskud
i sommeren 1962 og ejeren af »Frede
rik VII« tog båden ud af fjordfarten,
men afgav til turistchefen et mundligt
tilsagn om, at den muligvis ville blive
indsat den følgende sommer. I virkelig
heden forsøgte han at sælge den til an
den side.
I foråret 1963 kom der tilbud fra
»Rindby«'s ejer i Esbjerg om, at den
ville sejle på fjorden om sommeren,
hvis det ønskedes, men da var det for
sent, idet det skulle reklameres og an
nonceres i god tid. En af årsagerne til

det store underskud, udover en meget
kølig og våd sommer var, at »Roskilde
Dampskibsselskab« havde »Isefjord«,
som sejlede i samme rute som »Frede
rik VII«, der ejedes af »Roskilde Fjord
sejlads«67*.
I selskabets bestyrelse sad befragter
Erik Rønne, grosserer Børge Kruse,
kaptajn Lei og forretningsfører Hilmar
Christensen, Centrumslinien.
Selskabet ejede desuden »Rolf Kra
ke«, som de havde købt fra Holbæk i
1960.
»Rolf Krake« lå vinteren 1961-62
som tegnestue for ingeniørfirmaet
»Christiani og Nielsen«, der iøvrigt
projekterede spunsvæggen omkring vi
kingeskibene i Peberrenden ved Skul
delev68*.
I sommeren 1962 sejlede »Rolf Kra
ke« med turister fra Frederikssund til
udgravningen i Peberrenden69*. D.v.s.
at i sommeren 1962 sejlede »Frederik
VII« og »Isefjord« på Roskilde, Vigen,
Gershøj og »Rolf Krake« på Frederiks
sund - Skuldelev.
I årene 1963-65 sejlede der kun
»Rolf Krake« på Roskilde, Vigen og
Gershøj. »Isefjord« var blevet afviklet
til anden side, og »Frederik VII« sejle
de i 1963 mellem Rømø og Sild.
Turisterne svigtede bådfarten på
Roskilde Fjord, og efter en række år
med underskud indstillede »Rolf Kra
ke« sejladsen i 1965, og selskabet oplø
stes.

Fig. 24. Motorskib et »Rolf Krake« ved yder
molen i Roskilde havn ca. I960. Foto i privat
eje.
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Fig. 25. Motorskib et »RolfKrake« ved kaj i Gershøj havn. Foto i privat eje.

Fig. 26. Motorskibet »Rolf Krake« til »Høj hat og kyse« fest i Roskilde 1958. Festen startede med at
de forskellige »Ministre« kom sejlende til byen. Foto i privat eje.
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Veteranskibet S/S »Skjelskør«
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S/S »Skjelskør« er et jernskib, der er
bygget i 1915 på Svendborg Stålskibs
værft. Den er på 49,24 BRT og har en
to-cylindret Compound dampmaskine.
Indtil 1962 sejlede den mellem Skæl
skør - Agersø og Omø i Smålandsha
vet. 1 1963 blev den købt af Foreningen
til Gamle Skibes Bevarelse.
I 1968 var det meningen, at S/S
»Skjelskør« skulle være indsat i fast ru
tefart mellem Roskilde og Vigen
Strandpark, samtidig med at Vikinge
skibshallen åbnede70).
Ruten blev aldrig åbnet, idet den
store anløbsbro, som ingeniørtropper
ne havde anlagt, da strandparken åbne
des i 1938, vinteren 1967 blev skruet
ned af isen, og kommunen mente det

blev for dyrt at opføre en ny og derfor
blev ruten opgivet.
»Skjelskør« sejlede herefter rundt
om Elleore-øen med turister og andet
godtfolk samt modtog bestillingsture
på Roskilde Fjord fra foreninger og an
dre interesserede, hvad den i øvrigt
stadig gør. Den gamle færge nyder såle
des sit otium på Roskilde Fjord, uden
at den skal sejle med passagerer i en
bestemt rute efter fast timeplan. Der er
således heller ingen, der skal leve af
den. Foreningen til Gamle Skibes Be
varelse, Dansk Veteranskibsklubs med
lemmer udfører et stort stykke frivilligt
arbejde, og dette gør det muligt at hol
de skibet flydende og i vandet til glæde
for de mange65).

Fig. 27. En sejlrigget fiskerbåd ved indsejlingen til Lynæs havn. Båden er magen til der blev brugt til
færge. Foto i privat eje.
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Færgeruten Kulhusene - Sølager
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Der har langt tilbage i tiden været fær
geoverfart fra Kulhusene til den mod
satte side.
Den egentlige rydning af skoven og
bosættelse i området skete under Chris
tian IV. Han brugte store dele af de
danske skove til opbygning af en stor
flåde, en af de største i Europa.
Denne rovdrift på egeskoven betød,
at store skovområder blev til land
brugsjord.
Navnet Kulhusene bærer også præg
af træ, idet det fortælles, at der har væ
ret brændt trækul af kulsviere og der
har været udskibningssted for træ og
trækul. Da kongen ejede skoven og
havde eneret på udskibning, byggede
han i 1533-34 »Kongens Bro« ved Kul
husene70.
Overfarten på fjorden har under
stavnsbåndet været pålagt bestemte
bønder og sammen med fæstegården
fulgt samme slægt gennem generatio
ner. Således har det også været tilfældet
i Kulhusene. Den nuværende færge
mand Kasper Hansen kan huske, at
der i familiens eje har været et doku
ment, der fritog familien for hoveri
pligt, hvis de varetog færgningen fra
Kulhusene til Sølager.
Under stavnsbåndet og arvefæstet
gik fæstegården som regel i arv til en af
sønnerne, mens de andre sønner måtte
tage andet arbejde, enten som karle,
husmænd eller fiskere. I familien hav
de det altid været således, at en søn
overtog fæstegården. Hvis der var flere
sønner, tog én sig af færgefarten og fis
kede, og én af fiskeri og fragtsejlads
med f.eks. kartofler, brænde eller
kom72).
Hans Kasper Nielsen (Kasper Han
sens oldefar) var den næstyngste af 4
børn. Den ældste søn havde overtaget
gården, som nu var købt til selveje. Til
hans families store fortrydelse solgte
han gården til en uden for slægten.
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Hans Kasper Nielsen ernærede sig som
fisker, færgemand og sejlede fragtsej
lads. Det drejede sig mest om brænde
til Holbæk, Frederikssund og Roskilde.
Skibet var en sejl rigget fiskerbåd, der
kunne laste 3 favne brænde72).
Derudover sejlede han lejlighedsvis
med lodser til Rørvig eller Frederiks
sund.
Dengang var Lynæsrenden endnu
ikke gravet, så skibene skulle helt over
til Rørvigkanten. Lodseme stod på
nord for Rørvig og lodsede skibene
f.eks. til Frederikssund. Lodseme gik så
fra Jægerspris til Kulhusene og blev
derefter færget hjem til Rørvig; eller
omvendt blev hentet i Rørvig og bragt
til Frederikssund73*.
Selv om Kulhusene ligger lidt afsi
des rent trafikalt, har stedet ikke
undgået historiens vingesus. Under
Svenske-krigene havde de besøg af
svenske tropper, der ødelagde skibsbro
en. Senere under Napoleonskrigene
blev der bygget skanser med kanoner,
der skulle beskytte indsejlingen til Ros
kilde Fjord. Fiskerne og Kulhusbøndeme deltog i øvelserne og strandvag
terne.
Hans Kasper Nielsen blev efter år
hundredeskiftet havnefoged ved Kul
husene indtil 1914. Samtidig drev han
lidt småfiskeri og færgefart.
Hans søn hed Kasper Elias Hansen,
og han havde siden sin tidligste barn
dom deltaget i fiskeri og færgefart sam
men med faderen. Han holdt op med
at sejle under anden verdenskrig. I pe
rioden frem til første verdenskrig sejle
de de med en lille skruedamper til Ly
næs.
Hvornår det startede, har det ikke
været muligt at fa oplyst, men det har
formentlig været i forbindelse med den
tværgående rute Frederikssund, Lynæs,
Rørvig og Nykøbing S.
Hans søn Ejner Kasper Hansen be-

Fig. 28. Sejlrigget fiskerbåd lig M/B »Bjørn« der sejlede som færge fra 1920-37. Foto i privat eje.

Fig. 29. Fiskekutteren »Bjørn« ved kaj i Kul
husene, man kan se den er rigget til færgefart
med gelænder, redningsbåd og bænke. Foto i
privat eje.

gyndte at sejle i færgefart i ca. 1920
med fiskekutteren »Bjørn«, der var en
Nordsøkutter på ca. 60 fods længde;
den sejlede udelukkende med passage
rer og cykler73).
Fra ca. 1920 til 1937 sejlede far og
søn sammen på færgeruten Kulhusene
- Lynæs havn. Om vinteren, når der ik
ke rigtig var nogle passagerer, sejlede
de på fiskeri i Kattegat eller bælterne.
Om foråret skulle båden rigges til pas
sagerersejlads, d.v.s. den skulle grun
digt rengøres så fiskelugten kom væk,
og der skulle opsættes bænke og et ge
lænder, der sikrede folk mod at falde
udenbords.
Om efteråret skulle den gøres klar til
fiskeri; gelænderet og bænkene blev ta
get af, og fiskegrej m.m. blev bragt om
bord74’.
I 1936 overtog Københavns Kul og
Koks Kompagni (også kaldet de 4
K'er) færgerettighedeme og indsatte
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bilfærgen »Møn« på ruten Kulhusene Lynæs. Den havde tidligere sejlet mel
lem Kalvehave og Møn, men da der li
ge var bygget en bro over sundet, blev
færgen solgt til de 4 K'er.
Færgen »Møn« var gammel og ned
slidt, den holdt kun i to år. Den blev
erstattet af bilfærgen »Gåbense«, der
sejlede til krigen brød ud i 1940 og
måtte stoppe p.g.a. brændstofmange
len, der både standsede biltrafikken og
færgetrafikken791.
I disse tre år med to forskellige fær
ger havde Kasper Elias Hansen og Ej
ner Kasper Hansen været færgemænd
og passet farten på Lynæs.
I sommeren 1940 måtte de igen tage
fiskekutteren »Bjørn« i brug, og i den
sommer sejlede de mere ind, end de
havde gjort året før med den store bil
færge.
I 1946 tager Ejner Kasper Hansen
med sin søn, den 14-årige Kasper Han
sen, som medhjælper ombord på fær
gen.
I 1947 er kutteren »Bjørn« slidt op,
og de må se sig om efter en ny båd til
færgeruten. Deres valg falder på en 60
fod lang nordsøkutter på 22 BRT med
en 79 hk. motor; den var galeaserigget
og af egetræ.
Den blev i 1908 bygget i Frederiks
havn, som én ud af en serie på seks. Da
anden verdenskrig brød ud, var den på
sælfangst ved Norges kyster. Besætnin
gen sejlede den til England, hvor den
blev beslaglagt og anvendt i kystbe
vogtningen under hele krigen75).
Da den kom hjem efter krigen, var
den i meget dårlig stand, og ejeren fik
en stor erstatning, og det var grunden
til, at Kasper Hansen og hans far fik
båden meget billigt. Båden blev døbt
»Homsved« og sejlede fra 1947 til 1961
i fast rutefart mellem Kulhusene - Ly
næs og Rørvig.
I takt med velfærdssamfundets ud-
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Fig. 30. Bilfærgen »Møn« på vej fra Kulhusene
ved indsejlingen til Lynæs havn. Foto i privat
eje.

Fig. 31. Bilfærgen »Gåbense« i færgelejet ved
Kulhusene. »Gåbense« havde tidligere sejlet
over Storstrømmen mellem Gåbense på Falster
og Oringe en forstad til Vordingborg, men da
Storstrømsbroen var færdigbygget i midten af
30'erne blev den ledig på markedet. Foto i pri
vat eje.

Fig. 32. Bilfærgen »Columbus« i sit færgeleje ved Kulhusene. (Foto Etnologigruppen Roskilde Muse
um).

Fig. 33. Bilfærgen »Columbus« der sejler mellem Kulhusene og Sølager, på vej ud affærgelejet ved
Kulhusene.
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vikling og den dermed følgende »bilis
me« blev indtjeningen mindre og min
dre, og til sidst måtte de begge give op.
Det gav imidlertid stødet til oprettelsen
af et nyt færgeselskab, der havde til for
mål at etablere en færgerute, der også
kunne fragte biler over Kulhusrenden.
Aktieselskabets direktør blev Lrs.
Henning Arrup. A/S »Kulhusfærgen«
købte i Frederiksstad i Norge en 107
tons stor færge, der kunne tage ca. 8 bi
ler samt 65 passagerer. Færgen indsat
tes i 1962 på ruten Kulhusene - Sølager
under navnet »Columbus«, efter at der
var bygget færgelejer og gravet rende
fra Kulhusrenden ind til Sølager.
Der var mange mennesker i det lo
kale område, der skød penge i foreta
gendet på begge sider af Kulhusrenden.
Skipper Ejner Kasper Hansen og
hans søn Kasper Hansen var bl.a. sam
men med kaptajn Hans Berg Sonne,
som blev den daglige leder, aktionærer
i det nyetablerede selskab og var ligele
des dem, der til daglig sejlede med fær
gen »Columbus«76*.
Kaptajn Hans Berg Sonne havde tid
ligere været skipper på Grenå - Hunde
sted overfarten.
Strækningen over Kulhusrenden fra
leje til leje er ca. 1 km., og overfarten
tager ca. 8 min. I højsæsonen ligger
færgen ikke stille, men sejler uafbrudt.
Ved hvert færgeleje står en mast
med en firkantet plade, der kan vendes
således, at hvis en passager på den
modsatte side vil over, drejer vedkom
mende pladen, så den for færgeskippe
ren bliver synlig, og han er klar over at
nogen vil over.
Det daglige arbejde er organiseret så
ledes, at der er tre om arbejdet. To skif
tes til at sejle et døgn ad gangen, og den
tredie klipper billetter fra sidst på
formiddagen til hen under aften.
I højsæsonen (industriferien) er der
da fire mand i arbejde, hvoraf fjerde
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manden er løsarbejder.
I 1965 døde Ejner Kasper Hansen.
Fru Sonne tog så duelighedsbevis i sej
lads, således at hun kunne deltage i det
daglige arbejde som trediemand76*.
Arbejdet deltes derefter mellem Kas
per Hansen og hr. og fru Sonne. Dette
fortsatte helt frem til 1977, hvor Kas
per Hansens kone Ida, der året i forve
jen havde taget duelighedsbevis i sej
lads, blev ansat i selskabet. Herefter
sejlede Sonne og frue sammen fra kl. 12
middag til næste dags middag, hvoref
ter Kasper Hansen og Ida tog over det
næste døgn. Der sejledes nu alle ugens
dage fra kl. 7.30 til ca. kl. 21.00, men i
højsæsonen til kl. 23.40.
I efteråret 1982 holdt Hans Berg
Sonne og frue op med at sejle. De solg
te deres aktier til Kasper Hansen, der
derved blev indehaver af 50% af aktier
ne i A/S Kulhusfærgen.
Kasper Hansen har siden haft Hans
Nielsen som fast medhjælper; han har
de nødvendige papirer for at føre fær
gen alene. Kasper Hansen og Hans
Nielsen har fortsat den tidligere omtal
te arbejdsdeling, hvor de afløser hin
anden hver anden dags middag.
Til daglig er Ida Hansen med på
færgen, hvor hun billetterer fra sidst på
formiddagen til hen under aften.
Da »Columbus« startede sejladsen i
1962 mente selskabet, at det kun skulle
koste 1 kr. pr. passagerer. Det var det
samme, som det kostede i 1927. Intet
andet dansk selskab kunne holde
samme pris igennem 35 år. Det kunne
færgeselskabet heller ikke, de måtte
meget hurtigt sætte prisen op. Skipper
Ejner Kasper Hansen, der havde solgt
færgeruten til selskabet, foreslog en for
dobling af prisen for biler fra 1 kr. til 2
kr.
Kunderne gjorde vrøvl over de for
højede priser, hvilket resulterede i, at
selskabet satte prisen ned, men kun for

en kort periode77*.
Homsherred havde for det samme år
således faet to bilfærger; den første var
en auto-wirefærge mellem Orø og
Hammer Bakker, hvis overfartstid kun
var 5 minutter. Selv om Orø traditio
nelt har haft nær tilknytning til Hol
bæk, har den nye rute betydet en nær
mere tilknytning til Homsherred og en
betydelig bedre nærhed til det storkø
benhavnske arbejdsmarked78*.
Priserne har ændret sig meget siden
»Columbus« startede på overfarten. I
dag koster det 6 kr. for en voksen, det
halve for et barn. En cykel 3 kr., en
motorcykel 8 kr. Personbiler og cam
pingvogne 20 kr. Varebiler, turist- og
lastbiler 40 kr. Så priserne er begyndt
at følge med tiden.
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Hundested - Rørvig overfarten
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Da Frederiksværkbanen blev forlænget
til Hundested i 1917, blev der dannet et
selskab med det formål at besejle far
vandet mellem Hundested og Rørvig79).
Fisker Chr. Petersen startede ruten
med fiskerbåden »Håbet«.
Samtidig blev der i Svendborg bestilt
det før omtalte motorskib M/S »Kors
hage« med plads til 140 passagerer.
Den blev indsat sidst på året og be
sejlede farvandet hver sommer.
I takt med bilismens udvikling vok
sede behovet for en egentlig bilfærge.
I 1926 blev der, på selskabets opfor
dring, ombygget et ældre skib, M/S
»Rigsø«, så den kunne tage biler med,
men det var en dårlig løsning, idet bi
lerne skulle lastes og losses gennem si
den af skibet.
Efter lange forhandlinger blev man
enige om at bestille en ny og moderne
passagerer- og automobilfærge på Fre
deriksværk Skibsværft, den blev døbt

B/F »Korshage«.
Ligeledes blev der oprettet et tættere
samarbejde mellem selskabet og DSB,
således at der kan løses gennemgående
billetter fra Rørvig samt indskrives
gods til befordring. Baneskinneme blev
ligeledes yderligere forlænget, så togene
kørte ned til færgelejet79*.
Den nye færge blev en bekostelig af
fære, idet der skulle laves nye færgele
jer samt nogen regulering af vejene og
en forlængelse af banen.
Den 15. maj 1928 blev ruten
postførende, og færgen har som sådan
ret til at føre splitflag med posthorn og
krone i øverste hjørne79*.
Eftertiden har vist, at overvejelserne
og investeringerne var rigtige; i dag sej
ler der to færger i kontinuerlig drift
mellem Hundested og Rørvig hele
året, nemlig M/F »Korshage« og M/F
»Skansehage«.

Fig. 34. Bilfærgen »Skansehage« på vej mod Hundested. Den er søsterskib til B/F »Korshage« og de
sejler begge mellem Hundested og Rørvig. Postkort.
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Munkholm færge ved Langtved

Færgeoverfarten ved Langtved er me
get gammel og dens historie fortoner
sig tilbage i middelalderen. »Langtved«
betyder den store rydning.
Da overfartsstedet ikke har været i
forbindelse med en hovedfærdselsåre,
har denne færgeoverfart kun haft lokal
interesse. Den sidste færge, der sejlede
over Bramsnæsvig mellem Langtved og
Munkholm, var en sorttjæret fladbun
det båd, der blev roet med to årer. Den
kunne overføre 6-7 passagerer ad gan
gen. Fra begge sider af færgelejet var
der bygget dæmninger ud i vandet, så
den egentlige sejltur var på ca. 100 m.
Den øgede bilisme i dette århundrede
har betydet en opblomstring for kroen,
idet folk lagde deres udflugtsture om
kring den gamle og idylliske færge

kro80*.
Opførelsen af Munkholmbroen i
1952 har betydet en yderligere tilstrøm
ning af besøgende fra begge sider af
Bramsnæsvig.
Den gamle Langtved Færgekro har
gennem generationer været hjemsted
for færgemanden, der samtidig var kro
mand.
Langtved har under stavnsbåndet til
hørt herregården »Ryegård« og har væ
ret en del af fæstegodset. Til Langtved
Færgekro hørte 16 tdr. land.
Efter stavnsbåndets ophævelse blev
kroen bortforpagtet til forskellige folk
gennem tiden. I nyere tid er forpagt
ningen af jorden bortfaldet således, at
det kun er kroen, der er forpagtet ud80).

Fig. 35. Munkholmbroen set fra syd på Horns Herred siden. (Foto Etnologigruppen Roskilde Mu
seum).

177

Et længe næret ønske fra en gammel
ven af museet, der er pensioneret fisker
i Jyllinge, er hermed blevet opfyldt.
Forfatteren takker alle, der har medvir
ket, ikke kun de aktive, men også dem,
der har stillet viden i form af interviews
og fotografier til rådighed for projektets
gennemførelse...

Forkortelser
H/S = Wheel Ship = Hjuldamper.
H/F = Wheel Ferry = Hjulfærge
S/S = Steam Ship = Dampskib
M/S = Motor Ship = Motorskib
M/F = Motor Ferry = Motorfærge
M/B = Motor Boat = Motorbåd
B/F = Car Ferry = Bilfærge
BRT = Brutto Register Tons
hk. = Hestekræfter
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Barn i et fremmed land Finske børn på Roskildeegnen fra 1941
AfGrete Rung
Finlandshjælpen

Fig. 1. I krigsårene 1939-44 flyttedes tusindvis
affinske born hl.a. til Danmark og i de fleste
tilfælde tilbage igen. (F.S. s. 2).

Under den tyske besættelse ankom der
230 finske børn til Roskilde0. Det er
en del af vores historie, der imidlertid
allerede næsten er gået i glemmebogen.
Hvad var grunden til, at de kom, og
hvad er der blevet af dem? Næsten in
tet er der skrevet om dette emne, og ar
tiklen her vil derfor søge at belyse det
såvel generelt som lokalt.

For at forstå baggrunden må man se på
den politiske situation dengang2*. Efter
at Estland, Letland og Litauen havde
måttet slutte bistandspagt med Sovjet
unionen i slutningen af september
1939, kom turen til Finland, der blev
indbudt til forhandlinger i oktober.
Forhandlingerne trak ud, og imens for
beredte man sig på krig og evakuerede
børn og kvinder fra byerne ud på
landet.
I de øvrige skandinaviske lande vok
sede der en stemning frem af sympati
og medfølelse for Finland. Den 30. no
vember 1939 brød krigen mellem Fin
land og Sovjetunionen ud, og medfølel
sen for Finland blev endnu større. Den
gav sig udslag i en meget stor opbak
ning af indsamlinger til fordel for Fin
land.
Foreningen Norden havde allerede
inden krigsudbruddet indsamlet tøj til
evakuerede finske børn. Hjælpearbej
det gik dog snart over til Finlandshjæl
pen, der var et nyoprettet centralorgan
for Norden, Røde Kors og en række
andre organisationer. Finlandshjælpen
havde 3 hovedopgaver. Den skulle
lindre den finske civilbefolknings lidel
ser og organisere den civile arbejdshjælp til Finland samt modtage finske
mødre og bøm3).
Med bred folkelig opbakning og
sympati for Finlands sag nedsatte Fin
landshjælpen landet over lokalkomi
téer, der arbejdede med at skaffe tøj,
penge, mad samt tilbud om indkvarte
ringshjem. Som i mange andre byer var
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Fig. 2. Kort der viser finske afståelser til Sovjet
efter Vinterkrigen og 2. Verdenskrig. De prik
kede områder, Kuolajärvi (Salla) mod nord og
Karelen mod syd, blev afstået i 1940. Det skra
verede område, Petsamo, blev afstået 1940 (det
nordøstligste) og 1944 (resten). Desuden blev
Finland tvunget til at bortforpagte de to vigtive
halvøer vest for Helsinki, Hdngø i 1940 og
Porkkala i 1944.

det også i Roskilde borgmesteren, der
var formand for Finlandshjælpens lo
kalkomité, borgmester V. Nørregaard4).
På mange forskellige måder blev der
landet over ydet bistand til Finland.
Røde Kors sendte et ambulant hospital
afsted. Der meldte sig 13.000 til frivil
ligt civilt arbejde. Deraf nåede over
900 at komme af sted. Der blev opret
tet et frivilligt korps under danske offi
cerer, men de fik dog aldrig lejlighed til
at komme i kamp5).
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Som udtryk for den brede befolk
nings støtte kan nævnes, at man kunne
opleve, at folk ved tøjindsamlingeme i
den kolde december 1939 tog deres
overtøj af på åben gade og afleverede
det, som de gik og stod i. De danske
landbrugsorganisationer foretog også
indsamlinger og fyldte f.eks. mange
godsvogne med frugt og grøntsager61.
I Roskilde begyndte Finlandsind
samlingen den 5. januar 1940. Den dag
var der på Stændertorvet rejst en stor
snefigur, som forestillede en moder
med børn. I bidende vinterkulde blev
der her samlet penge og gaver ind7).
Landsindsamlingen fortsatte, og der
blev udgivet en pjece. Den omtaltes i
Roskilde Dagblad den 3. april 1940:
»En broder i nød«, og den blev hus
standsomdelt. Samme dag kan man og
så læse, at Finlandshjælpens Sikker
Hansen-plakat kunne købes hos turist
foreningen, lokalkomitéen eller cen
tralkomitéen for 10 kr. Plakaten fore
stillede en mor med et barn på armen
og 2 børn ved sin side.
Sammenfattende kan man sige, at
Finlands kamp og lidelse i krigsvinte
ren 1939-40 gjorde dybt indtryk på det
danske folk. Det skabte en hidtil
ukendt samfølelse med det finske folk
og en forståelse af, at finnerne trods
forskellen i sprog hører til i den nordi
ske kulturkreds. »Vinterkrigen« fik
derfor stor betydning for danskernes
nordiske tanke.
Hjælp til finske børn

Efter første verdenskrig havde man
modtaget underernærede børn fra
Østrig, de såkaldte wienerbøm. De
havde været indkvarteret i private
hjem i en periode, og det samme skete
nu i 1940 for de finske børn, finnebør
nene.
I februar 1940 rejste 300 børn fra

Fig. 3. Den 10. januar 1940 samledes på Københavns rådhus formandene for et halvt hundrede
sammenslutninger samt nogle enkeltpersoner. Initiativet kom fra den danske forening Norden og
Dansk Røde Kors, og resultatet blev nedsættelsen afcentralkomitéen for Finlandshjælpen (Fh. 1 s. 5).
Sikker Hansens plakat kunne fra d. 3 april 1940 købes for 10 kr., som tilfaldt Finlandshjælpen
(R.D.).
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og for at undgå en eventuel agitation
for sit arbejde fra hjemlige nazikredse.
Nu koncentrerede Finlandshjælpen
sig om krigens uskyldige ofre, børnene,
og man henvendte sig ikke længere di
rekte til offentligheden om økonomisk
støtte, men til firmaer og organisatio
ner9*. Flytningen af de mange børn var
blevet en nødvendighed, for sult, syg
dom og død var en alvorlig trussel.

♦ Ån*<- IJy« «>><» .’m» Ml

♦ Si«,Il

Fig. 4. I 1941 havde Finlandshjælpen oprettet
lokalkomiteer over hele landet (F.S. s. 47).

Finland. Den ene halvdel skulle til
Norge, den anden til Danmark. De 150
børn kom til Næstved, via København,
for at være her en periode8*. Senere
kom der flere til landet, men den tyske
besættelse af Danmark satte modtagel
sen af fmnebømene i stå for en tid.
Efter Finland i 1941 blev inddraget i
det store opgør mellem Sovjetunionen
og Tyskland, skønnede Finlandshjæl
pen, at store kredse i Danmark havde
mistet sympatien for et land, der stod
på samme side som Tyskland i den an
den verdenskrig. Finlandshjælpen måt
te renoncere på offentlighedens med
virken i arbejdet, for at undgå polemik
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Fig. 5. I Roskilde påbegyndtes Finlandsind
samlingen d. 5. januar 1940 ved en snefigur,
der var rejst på Stændertorvet af billedhuggeren
Karl Hansen Glem. I bidende kulde blev ind
samlingsbossen passet, bl.a. af medlemmer af
Rode Kors og Spejdernes Hjælpekorps. En af
dagene musicerede D.s. U.s. orkester ved figu
ren. Der indsamledes ialt 10.120 kr.; heri med
regnet gaver fra forskellige opvisninger af
kunstnere (D.R.K. L s. 20).

Fig. 6. Sovjetunionen bombede i november 1939 Helsingfors (Edvardsen s. 80j).

Fig. 7. Børn i Finland blev afhentet og bragt til opsamlingsstederne. (Edvardsen s. 80f).
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Fig. 8. Finske børn i tog. Helt ufarlig var børnenes rejse ikke. Der var eksempler på, at både tog og
skib med børn sprængtes i luften (Edvardsen s. 80f).

Den husvilde karelske befolking havde
alene 200.000 bøml0).
Fra General Mannerheims Bamskyddsförbund, som i Finland tog sig af
alle krigsramte børn, kom i 1941 en
henvendelse om nærmere samarbejde
mellem Finlandshjælpen og foreningen
Det frie Nord om at modtage finske
børn i danske hjem. Begyndelsen blev
gjort af Det frie Nord, som inviterede
100 børn til Danmark.
Mens de børn, som blev sendt til
Sverige fra Finland, blev anmeldt til
Socialministeriets bamförflyttningskomité, blev det overdraget til Mannerheimförbundet at organisere transpor
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terne til Danmark10.
Et eksempel på hjælp fra firmaer
kan man læse om i Roskilde Tidende. I
1941 stod der en lille artikel, hvor Aal
borg Portland Cementfabrik og F. L.
Schmidt & Co. havde tilbudt to finske
cementfabrikker at invitere ca. 110
børn fra arbejderhjem ved de to ce
mentfabrikker. Disse børn gjorde nogle
dages ophold på Valby Maskinfabrik
og Jemstøberi's Arbejder-Feriehjem
»Olsbæk« ved Hundige Strand, inden
de rejste videre. 48 af disse børn skulle
fa blivende ophold på »Olsbæk«,2).
Et andet eksempel på velgørenhed
stod at læse i Roskilde Tidende i 1942.

Forfatteren frk. Ingeborg Buhl i Roskil
de havde i 1940 skrevet digtsamlingen
»Der er så mange stemmer«, som især
handlede om naturstemninger. Oplaget
af denne digtsamling skænkede forfat
teren til fordel for finske børn og deres
plejehjem på Roskildeegnen. Byens
boghandlere påtog sig salget af bogen
uden fortjeneste, så hele bogens pris,
3,50 kr., ubeskåret tilfaldt den finske
bømehjælp13.

Tegning af fadderskaber

I vinterkrigen var faderen i mange fin
ske hjem faldet. Den finske kirke og
General Mannerheims Bamskyddsförbund arbejdede for at lindre nøden og
opfordrede til, at enkeltpersoner og
sammenslutninger tegnede sig som fad
dere for de krigsvæmsløse, som børne
ne kaldtes. Ved at betale et årligt bi
drag gav man de finske børn hjælp til
tøj og mad, og det var en ide, der vandt
sympati i lande som Sverige, Norge,
Holland, Schweiz, England og Ameri
ka.
Efter marts 1941 dannede kaptajn i
den danske Finlandsbataillon i Fin
land, E. V. S. Lassen: »Udvalget til
indtegning af fadderskaber for børn af
faldne finske soldater«. Dette fadder
skabsudvalg gik senere ind under Fin
landshjælpen.
Selv om Finlandshjælpen udviste
stor forsigtighed over for offentligheden
i sin propaganda for sit arbejde, vandt
fadderskabssagen stor sympati. Man
betalte i 1941 420 kr. for et fadderskab
og modtog et »personkort« med oplys
ninger om det finske fadderbam og et
foto af barnet.
Fadderskabet varede et år, men blev
ofte fornyet i op til otte år. Denne ord
ning varede til 1950, hvor der ialt var
tegnet over 25.000 fadderskaber14*.
I Roskilde Tidende kunne man i

Fig. 9. Et tidligere fmneharn viser her sit nav
neskilt, han har gemt fra rejsen hertil i 1942:
»No 847. Mannerheimjorhundet. Barnet: Ingherg, Bengt. Foraeldre: Otto. Afrejser fra: Pojo.
Rejser til: Köbenhamn«. Det kunde hænde, at
børnene byttede skilte, tabte dem eller knugede
dem i stykker. (Foto Erling J. Petersen, Roskil
de Tidende.

marts 1942 læse en artikel om disse
fadderskaber, skrevet af lederen af det
kirkelige nødhjælpsarbejde i Roskilde
domsogn, dr. theol. Alfred Th. Jørgen
sen. Der var da tegnet 16 fadderskaber
og skænket en del bidrag. Alle børnene
var faderløse, nogle forældreløse. I et
enkelt tilfælde var der 2 søskende i
hjemmet, men i de fleste var der 6 til 9
børn. Da børnene var finsktalende,
skulle man ikke regne med at få noget
ud af en brevveksling, men man ville
gennem A. Th. Jørgensen få oplysnin
ger om børnene15*.
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Afrejse fra Finland

De finske kvinder havde først set deres
mænd gå ud i en krig, som de ikke
vidste, om mændene nogensinde skulle
komme levende fra. Nu måtte de efter
regeringens dekret også sende deres
børn afsted, idet familier med mere
end 3 børn hjemme ikke kunne forven
te hjælp16).
Børnene, i hvert fald de mindste,
forstod ikke disse årsager og ofte blev,
som nævnt, kun nogle af børnene i en
søskendeflok sendt afsted. I de fleste til
fælde oplevede børnene det, som om
de blev svigtet.
Lotter har berettet om børn, der blev
sat på toget af mødre, som bad dem
sidde stille og vente, mens de hentede
noget, de havde glemt. Børnenes totale
fortvivlelse, da toget så begyndte at kø
re uden moderen, er minder, der aldrig
glemmes.
Andre børn blev samlet op fra true
de områder. F.eks. fik en sygeplejerske
besked på at fylde et fly med plads til
20 børn til tidligt næste morgen. Hun
tog listen over Helsingforsbøm, kørte i
en af politiets biler og hentede 20 børn,
der blev sendt afsted.
Hun beskrev børnenes situation så
ledes, at børn i almindelighed havde
bentuberkulose og tb, og de fleste var
utroligt underernærede. Der fandtes
også poliobøm og børn med andre
lammelser. Hun havde faet besked på
at tage dem, som man vidste kunne
hjælpes, men af og til smuglede hun et
af disse »forbudte« børn med17).
Det er dog ikke alle, der husker
afrejsen som noget forfærdeligt. En af
dem, der kom til Roskildeegnen, for
tæller: »Det, jeg husker bedst fra afrej
sen, var min mor, der sagde, at det var
den bedste glæde, at vi nu kom til et
sted, hvor vi fik alt, hvad vi kunne spi
se. Fra rejsen kan jeg huske, at der fløj
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Fig. 10. Trætte finnebørn ankommer til Dan
mark i deres filtstøvler. (F.S. s. 46).

en flyver lavt foran båden hele tiden.
Senere har jeg faet fortalt, at den fløj
for at se, om der var miner«,8). Der
havde i øvrigt været eksempler på en
båd med børn, hvor båden eksplodere
de, ligesom togtransporterne blev bom
bet19*.
I 1941 kom der 2.000 fmnebøm i al
deren 2-6 år til Danmark, da man i
Finland ikke dengang ville sende skole
pligtige børn uden for landets grænser.
Sjælland blev i første omgang valgt
p.g.a. den korte rejseafstand.
Stort set blev indkvarteringen foreta
get således, at halvdelen af finnebømene fik plejeforældre i selve købstaden,
mens den anden halvdel placeredes i
oplandet. Der havde meldt sig plejefor
ældre fra alle kredse af befolkningen og

der var tilbud fra 40.000 hjem. Prin
cippet var, at børnene skulle anbringes
100 på en egn af gangen; helst på lan
det, da de fleste ville komme fra land
bohjem. Samtidig skulle de bo så tæt,
at de daglig kunne holde deres finske
vedlige og modvirke hjemvé.
I sommeren 1942 inviterede dan
skerne mere end 1.000 finske skole
børn fra 7-14 år på sommerferie på
Lolland, Fyn og i Jylland, og det var
hensigten, at de skulle tilbage, når de
finske skoler begyndte den 1. oktober.
Forholdene udviklede sig imidlertid så
ledes, at mange af disse børn ventede
med at tage hjem til efter krigen, og
nogle blev boende i Danmark resten af
livet20*.
For hver 100 finnebøm, der kom
hertil, fulgte en svensk/fmsk lotte med.
Lotten skulle være mellemled mellem
børnene og de danske hjem. Selve or
det »lotte« er lånt fra finsk, hvor det
var inspireret af personen Lotta Svärd
i J. L. Runebergs: Fänrik Ståls Sän
ger20. Mange finnebøm husker, at der
af og til kom en lotte på besøg.
Flest finnebørn i Roskilde og Holbæk

Inden de finske børn kom til deres nye
plejehjem, skulle de opholde sig et par
dage i København og undersøges af
sundhedsmyndighederne. Så først gik
turen ud til de enkelte byer22*.
Lokalkomitéeme i byerne rundt
omkring sørgede for indkvarteringen. I
Haslev indkvarteredes 56 børn, Køge
53, Ringsted 65, Sorø 59 og St. Hed
dinge 54. Endnu flere kom til Roskil
de; ikke færre end 230 børn blev der
plads til. Roskilde blev kun overgået af
Holbæk, der modtog 6 flere - det høje
ste tal i Danmark23*.
I de enkelte byer var finnebømene
en begivenhed, som samlede mange
mennesker. Fra stationen kom børnene

Fig. 11. At være sendt afsted fra sit hjem, at væ
re barn og alene i et fremmed land og ikke
kunne forstå sproget var en vanskelig situation.
For at mildne overgangen for børnene blev
denne lille parlør på 88 sider udgivet i 1940.
(O.H. Foto Flemming Rasmussen).

til fordelingsstedet, hvor plejeforældre
ne kunne afhente børnene.
Da kun meget få børn kom fra
svensktalende hjem, havde Finlands
hjælpen udgivet en finsk-dansk parlør
ved dr. phil. Poul Fossing og fru Bea
trice Fossing. Denne blev udleveret til
plejeforældrene samtidigt med bar
net24*. Hvis der stadig eksisterer et ek
semplar af denne parlør, vil museet
gerne høre nærmere. Nogle forældre
må også have anskaffet sig en anden
parlør, for et par finnebøm har endnu
bevaret: Kjeld Elfeldts »Det nødven
digste finsk« fra 1940, udgivet i anled
ning af finnebømenes ankomst25*.
Plejeforældrene fik også udleveret et
papir: »Orientering til de danske pleje
forældre«. Det indeholdt generelle op189

Fig. 12. Finske børn ankommer til Danmark (Det Kgl. Biblioteks Billedsamling). Mange plejefami
lier foretrak små børn frem for store. I Roskilde Dagblad d. 19. januar 1942 kunne man læse om
misfornøjelse over, at børnene var ældre end forventet, og at de fleste var drenge. Fru Kjær, som lede
de hjælpearbejdet udtalte, at der først og fremmest var tale om en barmhjertighedsgerning, og så
burde børnenes køn og alder være underordnet.

lysninger og praktiske råd angående
mad, sygekasse m.m. Børnene skulle
anmeldes til folkeregistret bl.a. for at fa
udleveret rationeringsmærker. Plejefor
ældrene blev også gjort opmærksom
på, at de kun havde plejebørnene mid
lertidigt. Om identitetskortene hedder
det, at det »maa opbevares og medgi
ves ved afrejsen«. Om »Plejeforholdets
Varighed. Det er tanken, at Børnene
skal tilbage til Finland efter 1/2 Aars
forløb«. Om »Adoption. Man maa ik
ke regne med at faa Tilladelse til at
adoptere et finsk Barn. Den finske Na
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tion ønskes bevaret«26*.
I Roskilde kom de første 25 finne
børn den 7. december 1941. De havde
navneskilt om halsen med navn, hjem
sted og nummer foruden småpakker el
ler kufferter. Mange, bl.a. spejderne,
var mødt op på banegården for at byde
dem velkomne. Finnebømene ledsage
des af den svenske lotte, Elsa Ponimus,
der skulle bo i Ejby og have overopsyn
med børnene.
De ankom alle til Højskolehjemmet,
hvor der ventede dem varm mælk og
basser. Fru Katrine Kjær stod for mod-

tagelsen af børnene og lovede, at man
ville skaffe lotten en cykel. Hun spurg
te, om en eller anden havde en god
brugt cykel til låns eller til leje.
Herefter gik turen med ekstrabus til
Ejby, hvor plejeforældrene ventede27).
En månedstid senere, den 18. januar
1942, kom endnu 155 finnebøm og en
mindre flok ville følge efter. Finnebør
nenes rejserute havde været: Helsing
fors, Åbo, Stockholm, Malmö, Køben
havn og Roskilde. De færreste husker
selve afrejsen, formodentlig fordi de
har været chokerede. En mindes dog,
at han på denne var en rundtur på det
nationale museum i Stockholm.
Der var bestilt tre togvogne i Køben
havn, men en bekymret togmand duk

kede op og spurgte, hvor de ca. halvan
det hundrede børn var. De var der alle,
men fyldte så lidt i de store togvogne.
De små bylter, der var marcheret forbi
billetkontrollen havde ikke givet ind
tryk af at være noget med hundrede til
sammen.
Den unge finske lotte, fru Tigerstedt,
der var med, var finsk, men hendes
mor stammede fra Kalundborg, så det
danske var hende ikke så fremmed.
Hun fortalte, at de fleste af børnene var
fra Karelen i Finland, men der var også
nogle fra Helsingfors. Flere var fader
eller moderløse. En af drengene i flok
ken havde netop mistet sin far ved
fronten, men drengen vidste det ikke
endnu28).

Fig. 13. 155 finnebørn ankom til Roskilde d. 18.1.1942. Fru Kjær tog imod og organiserede fordelin
gen (Lokalhistorisk Arkiv).
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Børnene fordeles

I Roskilde stod fru Kjær, Roskildelotter, spejdere og andre Roskildensere og
dannede spalier ned gennem gaden til
Højskolehjemmet. Spejderchefen, læ
rer Lundby, førte flokken afsted. De
mindste skulle bæres, og her trådte en
forstående herre til med en ladcykel, så
de mindste 2-3 årige blev kørt til Høj
skolehjemmet. Her samledes man i
den gamle sal, hvor der blev et mylder
af plejeforældre, børn og andre. Udle
veringen af børnene strakte sig fra kl.
12.30 til ca. 16. Finnebømene havde
været oppe fra kl. 6, og efterhånden
faldt de mindste i søvn, så stole blev sat
sammen til sengesteder.

Fig. 14. Søskendekærlighed kunne give besvær
ved fordelingen af finnebørnene. I del besatte
Danmark med rationering m.m. tog plejefami
lierne som regel kun et plejebarn, og søskende
blev skildt. (Edvardsen s. 8ÖJ).
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Imens foregik der noget, de fleste
børn havde frygtet: At blive skilt fra
deres søskende. »Nej, det kan jeg ikke
holde ud«, sagde en plejefar. »Vi tager
dem begge, vi må da kunne skaffe en
seng til!« Det kom i orden, ligesom
nogle andre søskende undgik at blive
skilt29).
Hvis plejeforældrene ikke i sig selv
havde meget med hinanden at gøre,
kom det i praksis ofte til at betyde, at
søskende blev adskilte og f.eks. kun sås
til hinandens fødselsdage. En af årsa
gerne var de dårlige transportmulighe
der under krigen. Der var dog undta
gelser. F.eks. var der en dreng, der ofte
så sin søster. Han boede i en landsby
ved Roskilde og søsteren hos en køb
mand inde i byen. Hver gang købman
dens chauffør kom den vej, havde han
søsteren med, så de kunne lege sam
men, indtil han hentede hende på tilbageturen30).
Hvordan det kunne gå en søskende
flok, fortæller én, der kom til Tjæreby:
»Vi var 5 søskende. 2 kom til Sverige,
2 til Danmark. Den mindste, der var
1/2 år, kom et andet sted hen i Finland,
hvor der var lidt bedre. Jeg er nr. 2; jeg
var knap 5 år. Min bror, der kom til
Kyndeløse, var nr. 4. Han var ca. 2
år«. Det samme fmnebam har iøvrigt
faet fortalt, at hans plejeforældre havde
ønsket sig et lidt ældre bam, men hav
de faet et på 2 år. Til gengæld havde et
andet ægtepar faet den 5-årige, men de
havde imidlertid ønsket sig et lille
barn.
Bl.a. ville det være en fordel med et
lille barn, da det ville kunne overtage
tøj fra deres eget barn; ellers kunne det
være vanskeligt at skaffe tøj. Efter nog
le overvejelser blev resultatet, at de
byttede børn og ordnede papirerne
med det samme på Højskolehjem
met30.
En anden kom til Roskildeegnen

sammen med 2 brødre, men han
har aldrig faet forklaringen på, hvorfor
hans tvillingesøster ikke kom med her
til. Der var dengang 6 søskende og iføl
ge regeringen skulle 3 afsted. Senere
øgedes søskendeflokken til 1232).
Samme dag børnene kom til Roskil
de, blev de videresendt til landsbyerne
rundt omkring. Nogle af børnene kom
til Havdrup præstegård, hvor de skulle
afhentes af bl.a. plejefamilier fra Ør
sted, der begav sig afsted til fods til
præstegården om eftermiddagen i sne
vejr. En af plejeforældrene har beskre
vet denne situation: »1 Havdrup præs
tegård var der den dag samlet 50-60
børn. Midt i flokken på gulvet sad en
lille dreng på 5 år, der havde meget
travlt med at klippe med en saks i no
get sammenfoldet papir. Når den lille

fyr så foldede papiret ud, var der dan
net et lille mønster. Det er lige ham jeg
vil have, tænkte jeg, og endnu bedre
blev det, da det viste sig, at drengen
hed Nils, for min far hed også Niels.
Mine bagtanker var naturligvis, at en
dreng, der på den måde kunne under
holde sig selv, lige ville være sagen for
et travlt brugsuddelerpar som os. Et
par dage efter blev det opklaret, at
Nils' 2 brødre på 6 og 8 år var kommet
sammen hos en familie på egnen. Til
bageturen til Ørsted fra Havdrup præs
tegård foregik i vognmandens gengasbil, der måtte tilbagelægge turen et par
gange. Nils' seng stod i første omgang i
soveværelset hos os, og den lille Nils
kiggede meget mistroisk på den indret
ning, hvor han åbenbart for 1. gang
skulle sove alene i en seng«33).

Fig. 15. Finnebørn mødes i Byparken i sommeren 1942. To par brødre foreviget affotografen. Til
daglig boede brødrene t.h. i hver deres plejefamilie (H.C.)
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Fig. 16. Finnebarn med sin første cykel i 1944,
hvor Danmark stadig var besat. Cyklen havde
træringe med gamle dæk over, og sadlen var sat
ned i en højde, der passede. (O.H.)

Nye forældre, nye vaner

En anden plejemor fortæller, at hun og
hendes mand havde meldt sig til at tage
imod et fmnebam. »I første omgang
hørte vi ikke noget, men så i februar
(1942) blev vi bedt om at træde til om
gående. Det var ældre mennesker, og
konen var blevet syg, så de kunne ikke
klare at have ham. Det var vinter. Vi
tog straks ud og hentede ham, han var
2 år; der var en, der kørte i kane for os.
Det var strengt, strengt for manden.
Han gik op og ned ad gulvet med dren
gen i armene. De havde knyttet sig til
drengen, men de kunne ikke klare det.
(De havde haft ham siden den 7. de
cember). - Så måtte vi snakke med
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ham og vise ham kanen. Da vi kørte,
kan jeg huske de 2 »kulperler«, sådan
så hans øjne på os, som om han ville
spørge: Hvad skal der nu ske?. Jeg hus
ker de 2 »kulperler«, da han sad på
sædebrættet i den åbne kane. - Hjem
me tager min mand ham på armen, en time måtte han gå rundt med ham.
Jeg fik sengen ned fra loftet og rigget
den til. Efterhånden fik vi lokket tøjet
af ham, men det var han sandelig ikke
meget for. Vi fik ham i seng og puttet
ham i dynen. Det kunne han godt lide.
Næste morgen stod han op i sengen og
græd. Opdula, opdula, sagde han hele
tiden. Jeg tog ham op og puttede ham
ind til mig, og så var Reijo hjemme! ..
Først er han taget fra sin mor; så kom
mer han hen til de mennesker og væk
fra broderen, han ellers hele tiden hav
de fulgtes med. Og vi fik ikke noget at
vide om, at han havde en bror. Det var
først til et møde i Roskilde, at vi traf
Christensen. De to børn var jo glade
for at se hinanden ... De mennesker,
han først kom til, fortalte, at de havde
måttet vekselbade hans fødder, for han
havde forfrysninger i fødderne. Han
var så underernæret, at han ikke kunne
spise ret meget, men måtte have mad
døgnet rundt. Da jeg fik ham, var han
så svedt, at det perlede på ham. Det var
lungehindebetændelse, eller hvad det
nu hed, en gren af tuberkulose, men
lægen sagde, at god ernæring ville hjæl
pe. Det gjorde den også, og det er jo
gået ham godt«34).
Den omtalte bror kan iøvrigt huske,
hvordan hans plejemor kiggede på
ham, da de kørte i kane hjem fra forde
lingsstedet. Han var så genert og så he
le tiden den anden vej. Han var knap 5
år35).
Finnebømene faldt hurtigt til. Tilsy
neladende mindes ingen sproget som et
problem: »Det har jeg først faet forkla
ret sådan senere, fra én, der var tjene-

Fig. 17. Brødrene kauko, Onni og Reijo Hiltunen samlet i 1954. Onni og Reijo var finnebørn, der
forblev i Danmark. Navne er til tider det eneste, der i dag fortæller om den finske herkomst (O.H.)

stekarl på gården: Den første måned
kunne jeg ikke rigtig forstå det. Men ef
ter 3 måneder, så var jeg til at snakke
med ... Jeg huskede 3 finske ord: äiti: Mor, isä: Far og lentokone: Flyve
maskine36*.
En plejemor, der oprindelig var
finsk, blev brugt som tolk, og de om
kringboende plejeforældre ringede tit.
F.eks. ringede plejemor, fordi hendes
plejesøn græd hele tiden, og hun ikke
kunne forstå, hvad der var i vejen. Det
viste sig, han troede, at hans plejemor
havde smidt hans uldne knæstrømper
væk. Strømperne var imidlertid gemt
til hans hjemrejse. Sammen med et par
korte bukser, han ankom i, hørte de til
hans få ejendele37*.

Hvor der var søskende i forvejen,
kaldte finnebamet sine plejeforældre
for far og mor. Ellers tiltalte de dem
med f.eks.: »Täti og Setä« - Det betød
tante og onkel. Så i skolen, så holdt jeg
op med det. De andre syntes det var
mærkeligt. Så gik det ud. Hvad jeg så
kaldte dem?. Det ved jeg såmænd ikke.
Nogle gange som voksen sagde jeg for
navn«38*.
En plejemor fortæller: »Når folk så
dan spurgte, mens barnet var der, så
var jeg ked af det. Så tænkte jeg, at jeg
var ked af, at han ikke var vores. Han
var jo fmnebam. Men det var naturligt
for ham at sige far og mor. Det sagde
de andre jo«39*.
Finnebømenes reaktioner i den før195

ste tid viste noget om de forhold de
kom fra. En plejemor beretter om sit
plejebarn: »Han var udsultet, en lille
splejs. Hvis jeg tabte et gryn, for han
hen og tog det. Han ville ikke have på
læg i begyndelsen, men senere kan det
nok være, han ville«401.
Et af finnebømene kan huske, at der
foran ham blev sat en tallerken med et
æble. Han tog om tallerkenen med he
le armen. »Jeg var ikke vant til at se så
meget. . .Dyner var vi heller ikke vant
til; vi havde tæpper. Den dyne, den
fyldte så enormt meget. Det er nok det,
jeg husker bedst. Så var der en anden
ting. Engang kom der en flyvemaskine,
og så var jeg ikke til at finde, jeg var lø
bet ud i skoven. Når der var flyvema
skiner, så var det bare at komme væk.
Det varede meget længe, før jeg turde
tro på, at der ikke skete noget«40. Ge
nerelt var børnene også bange for folk i
uniformer.
En plejemor fortæller om et andet
finnebam. »Så råbte han: Gunni. Han
lå på maven og græd. Han troede det
var luftalarm . . . Der var også noget
andet. Når han så noget på væggen,
opførte han sig, som om han fangede
lopper . . .Han kunne godt lide nyt tøj,
men han ville ikke have den nye frak
ke af igen. Hans strømper var stoppede
med 20 forskellige farver på knæet«42*.
Om et finnebam i Roskilde berettes
der: » Jeg kan huske, hun fyldte 5 år li
ge efter, hun var kommet; hun havde
også sin lillesøster med. Hun skulle et
andet sted hen, men de var så skræmte
af krigen, så ved den mindste lyd, for
hun ind under borde eller sofa. De var
meget nervøse«43*.
Tilsyneladende har der ikke været
specielle problemer for finnebømene
med at komme ind i en dansk søsken
deflok, ej heller er de siden blevet dril
let med deres herkomst. Kun en enkelt
beretter at han, som kom til Danmark
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som 5-årig, senere blev drillet i skolen
ved, at nogle råbte »russer« til ham.
»Vi vidste jo godt, at finnerne og rus
serne havde været oppe at slås, så rus
ser ville vi ikke kaldes«. Der var et par
finnebøm på denne skole44*.
Breve hjemmefra

Lotterne oversatte mange breve, både i
Danmark og i Finland. Atter andre
blev oversat af Mannerheimförbundet.
Ca. halvdelen af korrespondancen indsendtes til Finlandshjælpen i Køben
havn til oversættelse. Det var derfor
nødvendigt dér at engagere faste tolke
til dette arbejde45*. Det kunne hænde,
at man måtte vente lidt på oversættel
sen og som en plejefamilie i et brev
skriver: »Vort sidste Brev er endnu ik
ke kommet hjem fra Lotten«46*.
For at holde kontakten til den finske
familie modtog plejeforældrene bl.a.
også denne skrivelse. »Roskilde, januar
1943. Jeg sender her nogle Kort, som
De bedes benytte af og til, ind imellem
De sender de sædvanlige Breve. Hjem
mene sætter stor pris på at høre jævn
ligt f.eks. et Brev og 1 Kort hver Maaned, saa der kun bliver 14 Dage imel
lem de hører, hvordan deres Børn har
det.
Vi forstaar godt, det giver Hjemme
ne større Tryghed, at høre deres Børn
har det godt.
Brevene til Oversættelse fra finsk til
dansk kan sendes direkte til den finske
Lotte i Holbæk, Adresse: Frøken
Sundqvist, Nørreled 2, Holbæk. De
bedes sende frankeret Svarkuvert med.
Brevene til Finland sendes direkte til
fru Tigerstedt under hendes Ophold i
Finland. Adresse: Fru Tigerstedt, Yli Tomis, Finland, via Haparanda.
Venlig hilsen Katrine Kjær«47*.
Det følgende er uddrag af breve til 2
brødre, der boede hos hver deres pleje

familie. »Hilsen herfra Finland. Inder
ligt Tak for at De tog imod vores Barn
i Deres Hjem. Min Mand er ude ved
Fronten. Vi har 5 Böm, og alle er
Drenge. Den eldste av drengene er 6 år
og den yngste 2 Måneder. To er der i
Danmark. Jeg passer selv mine Böm.
Jeg er fattig og maa passe Hjemmet og
Bömene selv. Alle Bömene er meget
sunde og raske. Her er meget svärt at
få Mad, man må stå i timevis i madkø
for maaske at få noget. Hvor vilde det
våre dejligt om Krigen snart holdt op.
Den mindste ligger derhjemme og grå
der, når jeg er ude for at köbe Mad. Vi
bor ved Stationen.
Her flyver Fjendens Bombemaski
ner over til Helsingfors. Ogsaa om Nat
ten er der Alarm, og de skyder meget,
da tager jeg altid den Lille i Sködet og
sætter mig på Gulvet, hen i en
Krog. Jeg er meget bange, men vi har
intet sted at gaa hen, thi her i Huset
findes intet Beskyttelsesrum. - Derfor
höres tydeligt naar Bomberne falder.
Jeg er meget bange og helt hjälpelös
med mit lille Barn. Modre med smaa
Böm har det svärt under Krigen. Vi
har streng Vinter, og må altid have Ild i
Kaminen, ellers bliver den Lilles Hän
der helt blaa. Jeg haaber at Onni er god
og rar mod Onkel og Tante, alle Onnis
Brødre sender mange hilsner til Dan
mark. Kauko, Keijo, Raimo. Min
adresse er. xd81.
Den samme mor skrev til den anden
plejemor: »Malm 2/3-1942.
Arede Herre og Frue! Tak for Kor
tet. Tak for at De har taget imod mit
Bam. Far er i Krigen. Vi har 5 Böm.
Alle ere Drenge og raske. Den ældste
er 6 Aar, den yngste 3 Måneder. Vi bor
i nærheden af Stationen. Herfra er 10
km. til Helsingfors, Finlands Hoved
stad. Vi har 1 Værelse, det koster 200
mk. i maaneden i Leje. Jeg er selv 30
år. Min Mand er i det Civile Liv Arbej

der. Vi er fattige. Men alligevel rige på
Böm. Naa, det er ogsaa dejligt. Jeg sen
der med i dette Brev Fotografi av
Drengene, hvis De har lyst til at se paa
dem. Vis det til Reijo, om han kender
sine Brödre. Her gaar alt godt fremad,
men Babyens Töj maa jeg vaske uden
Sæbe, vi faar saa lidt, saa det ej forslaar.
Mange Hilsener fra os alle. Vor adresse
er.. .«49).
Til de første plejeforældre skrev hun
igen: »Malm 11/3-1942. Ärede Frue.
Mange Tak for Brevet fra Danmark.
Censuren hade ikke streget ud der.
Hvor er det dejligt at Onni har kom
met till et saadan godt sted. Der er sik
kert god Mad. Der er jo baade Mælk,
Smör og Ägg, det er alt for godt for On
ni.
Alle vore fem Drenge er flinke til at
spise. Jeg har selv drömt om all Eders
gode Mad om Natten. Naar De har en
Gaard, bliver der vel altid lidt til overs,
en kaffekopp Kom eller Mannagryn og
et stykke Sæbe, saa jeg kunde vaske
den Lilles Tøj. De må undskylde Frue,
at jeg er saadan en lille Tigger . . . Det
er morsomt naar man har hurtige och
raske Drenge, hele 5 av dem.
Jeg tror nu ikke at cencuren streger
ud noget. Drenge er det ogsaa godt at
have nuomstunder. Jeg sender mange
Hilsner fra os alle her i Finland til
Dem og min lille Dreng fra Drengene
og Lille Mor. - Jeg er så ubeskrivelig
lykkelig naar jeg fik saa gode Nyheder
derfra Danmark.« Det kan nævnes, at
plejefamilien flere gange forsøgte at
sende pakker til hende, men fik afslag
på ansøgning om udførselstilladelse50.
3 måneder senere skrev hun: »Nu er
der triste ting herhjemmefra at fortælle.
Jeg er syg ...« Godt 20 dage senere dø
de hun og børnene kom henholdsvis til
Sverige og hendes forældre52).

Oplysningerne forsvandt
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I efteråret 1944 sluttede Finland våben
tilstand med Sovjetunionen og forplig
tede sig til at drive de tyske tropper ud
af Lapland.
Som en følge heraf indtrådte der
krigstilstand mellem Finland og Tysk
land. Dette medførte bl.a., at tyskerne i
Danmark stoppede brev- og telegraf
forbindelsen med Finland. Endvidere
interneredes i Tyskland alle finske
statsborgere, bl.a. besætningerne på
finske skibe i tysk havn.
Finlandhjælpen stod på det tids

punkt med 900 finske børn samt nogle
lotter. I marts 1945 fik Finlandshjæl
pen oplyst, at de tyske konsulatsagen
ter forskellige steder i landet var blevet
bedt om at skaffe adresserne på hjem,
hvor der var finebøm indkvarteret. På
underlig vis var kartotekerne så rodede,
at kommitéeme ikke kunne finde
rundt i dem. De voksne finner gik un
der jorden, og børnene blev, hvor de
var. Finlandshjælpen anmodede desu
den indkvarteringschefeme om at afvi
se kravene og sagen blev da heller al
drig fulgt op53).

Fig. 18. Born af et finnebarn besøger deres farmors grav i 1985 i Helsingfors: Helvi Hiltunen, hvis
breve er citeret i uddrag (O. H.)

Tilbage til Finland
Straks efter Danmarks befrielse i 1945
begyndte bømetransporteme tilbage til
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Finland. Efteråret 1945 var der ca. 550
børn tilbage, i nogle tilfælde fordi for
ældrenes forhold hjemme ikke tillod
dem at modtage børnene til vinteren, i

andre fordi plejeforældrene ønskede at
lade barnet fortsætte en påbegyndt sko
legang i Danmark. Maj 1946 afgik den
sidste officielle hjemtransport for Fin
landshjælpens regning. Herefter ville
der ikke senere ydes hjælp i situationer
som sanatorieophold eller lignende til
fmnebøm54).
Mange plejebørn kom igen på som
merferiebesøg i de følgende år, arrange
ret af Finlandshjælpen55), og mange
plejeforældre tog senere en tur til Fin
land.
Den finske stat viste sin taknemme
lighed ved at give de danske hjem en
plaquette i kobber. Den blev uddelt

præsidenten og socialministeren561.
For at holde bevidstheden om Dan
mark levende hos de børn, som var
rejst tilbage til Finland, havde Mannerheimforbundet i Helsingfors arbej
det med at organisere de finske foræl
dre. En sådan forening fik i 1947 den
ide at takke de danske hjem med en
tyttebærgave. Selv om finnebømene
skulle være de officielle indsamlere,
appeleredes til hele den finske ungdom
om at deltage i denne frivillige indsam
ling. Finlandshjælpen distribuerede i
Danmark 40.000 kg. tyttebær, som
blev resultatet571. »Engang fik vi ple
jemodre en stor portion tyttebær. De
var sendt fra Finland. Dr. Neve i Kirke-Hyllinge havde faet dem; så skulle

Fig. 19. Den finske stat viste sin taknemmelig
hed over for de danske plejeforældre ved at præ
ge en plaquette i kobber til uddeling i de dan
ske hjem. Plaquetten blev uddelt i 1948 og ind
skriften lod: »Benignitatis humanæ Finlandia
memor« (Finland ihukommende menneskelig
velvilje). Diameter 5 cm. ( Foto Flemming Ras
mussen).

ved en lille festlighed i foråret 1948
gennem Finlandshjælpen. Plaquetten
ledsagedes af et diplom med tak fra

Fig. 20. Træbæger købt afen plejemor på besøg
i Finland i 1958, en af de få synlige ting, der
rundt omkring i hjemmene viser, at man har
haft finnehorn. (H.C. Foto Flemming Ras
mussen).
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de fordeles mellem os«, fortæller en
plejemor.

Adoption

Finlandshjælpen gjorde sig til talsmand
overfor de finske myndigheder for, at
deres principielle afstandtagen til
adoption blev ændret. Det halve år, de
danske plejeforældre havde forpligtet
sig til at have et fmnebam i, var i ad
skillige tilfælde blevet til 5 hele år.
Dertil kom, at mange af børnene - spe
cielt de ganske små - ved det lange op
hold i Danmark var blevet fremmed
gjort overfor deres finske familie og fin
ske forhold i det hele taget. De finske
myndigheder opgav herefter deres
principielle modstand, men forbeholdt
sig at bedømme hver enkelt adoptions
ansøgning for sig. Finlandshjælpen an
slår, at ca. 100 adoptioner derefter blev
bragt i stand59).
Selv om adoption ikke lykkedes, var
der enkelte, der forblev alligevel. F.eks.
var der på Roskildeegnen to brødre,
der fik forlænget deres ophold i Dan
mark. Som den ene plejemor fortæller:
»Hans mor døde af underernæring. Vi
fik brev, måske var det fra staten, mås
ke fra bedsteforældrene, et brev om vi
ville beholde ham som opfostrings
barn. I mit inderste håbede jeg, jeg hå
bede, men jeg tænkte jo også, at den
dag han skal hjem, måtte jeg bøje mig.
Hans far giftede sig, men hun var ikke
interesseret i børnene. Hun skrev, at
den lille var blevet bortadopteret. Jeg
fik papirerne ordnet med fru Kjær,
men faderen ville ikke«60). Den ene
bror fortæller desuden: »Min far regne
de med, at vi kom hjem. Han havde
købt en helt ny cykel til mig. Far gif
tede sig igen. Hende, han giftede sig
med, ville ikke have børnene«. Brødre
ne fik som 18-årige dansk statsborger
skab61 ).
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Selv om et finsk barn blev adopteret,
bevarede det alligevel sit finske stats
borgerskab og kunne først efter det
fyldte 18. år ansøge om dansk statsbor
gerskab62*.

Mange skift

En fra Roskildeegnen har følgende livs
forløb: Han kom hertil som 6-årig, var
her i 1 1/2 år og begyndte skolen, hvor
han nåede at gå 1/2 måneds tid. Deref
ter blev han sendt til Finland, hvor han
gik 8 år i skole. I den tid var han 2 gan
ge i Danmark på sommerferie.
Han kom dernæst i lære hos sine
danske plejeforældre, hvor han var i 4
1/2 år. Derefter skulle han hjem til 8
måneders militærtjeneste i Finland,
hvor han også arbejdede ganske kort
tid. Herefter rejste han til Norge, der
næst ud at sejle, så til Norge, så ud at
sejle, så til plejeforældrenes landsby i
Danmark. Her blev han gift, fik arbej
de og har boet her i ca. 20 år.
Hans søster, der også havde været
fmnebam i Danmark, forblev i Fin
land, da hun kom tilbage dertil63*.
Et andet fmnebam havde dette livs
forløb: Hun kom til Danmark som
5-årig i 1941 til plejeforældre i byen
Nykøbing Sjælland. De havde selv lige
mistet et barn. 2-3 måneder efter finne
barnet var ankommet, blev plejemode
ren gravid, og finnebamet blev sendt til
nye plejeforældre, der lige havde mistet
en søn på grund af tuberkulose. De
havde et husmandssted ved Lumsås,
hvor finnebamet godt kunne lide at
være.
Et halvt år senere døde manden på
grund af tuberkulose, og finnebamet
blev denne gang flyttet til en gård på
egnen. På dette tidspunkt skulle hun
egentlig være sendt tilbage til Finland,
men hendes mor forlangte hende ikke
tilbage, og finnebamet begyndte i

Lumsås skole. Da hun havde gået der i
2 år, ville de første plejeforældre have
hende tilbage. De mente, at hun ville
få en bedre uddannelse i byen. Den
gang var hun 10 år, og med hensyn til
skolegang var det det voldsomste skift
for hende. Hun kom til Nykøbing Sj.,
og da hun havde gået i skole i en må
ned, kom der besked fra den finske stat,

Fig. 21. En mindre del af'finnebørnene forblev i
Danmark. Her ses finnebarnet Onni Hiltunen,
der giftede sig med Anne Pedersen, Nv Vor
Frue Kirke ved Roskilde i 1971. (O.H.)

at hun skulle tilbage til Finland. »Jeg
kan huske, at jeg blev låst inde hele ve
jen. Jeg ville ikke hjem. Da jeg kom
hjem, ville jeg ikke kendes ved min far
og mor. Jeg ville simpelthen ikke være
der. Jeg skulle afgjort ikke være flyttet
til Finland. Som barn tænkte man: De
kan ikke lide mig, - dengang jeg skulle
flyttes. Jeg ville ikke gå i skole det før
ste år. Den kuffert jeg kom med, den
ville jeg ikke pakke ud. Jeg værnede
også om det strikkegarn. Det skulle i
hvert fald ikke op og i gang. Der gik et
år. Den trods det første år var så stor.
Der kom besøg af lotter, som så, at jeg
ikke faldt til. Min mor kunne ikke kla
re, at jeg ikke faldt til. Jeg blev lovet, at
jeg kom tilbage til Danmark. Man ville
kontakte Mannerheimförbundet. Det
har man nok sagt for at berolige mig.
Jeg skrev til plejeforældrene, at jeg ville
hjem. I Finland havde jeg flere søsken
de. Vi var ialt 8 og jeg var den 3. yng
ste. Jeg flyttede hen til min ældste søs
ter. Hun boede i en by, og der var en
livsførelse, jeg var mere vant til. Så tog
jeg en beslutning. Du tager tilbage til
Danmark, når du har taget en uddan
nelse. Jeg sagde til mig selv: Jeg skal
indhente sproget; jeg havde lagt sproget
bag mig. Da jeg indså det, satsede jeg
bare. Jeg læste og læste, nogle gange til
kl. 4 om morgenen. Men selvfølgelig
havde jeg veninder, så jeg kom jo ud.
Jeg tog en kontoruddannelse, og så tog
jeg til Danmark. Jeg var knapt 20 år,
og jeg rejste til plejeforældrene i Nykø
bing; de stod parat. Jeg kom i huset i
Nykøbing. Der havde jeg det dejligt; jeg
var som et medlem af familien. Så fik
jeg arbejde på sygehuset i byen der, og
senere andre steder indenfor admini
strationen i sygehussektoren. I 1968
kom jeg til Roskilde. Her har jeg bosat
mig og befinder mig godt«63).

201

Altid på rejse

Både Danmark, Norge og Sverige
modtog finnebøm. Her til Danmark
kom i alt godt 3.50065). Til Sverige an
kom over 70.000. Finnebømenes rejse
i krigsårene 1939-44 er blevet kaldt
verdens største bømeflytning. I titu
sindvis kastedes finske børn frem og til
bage over grænserne66*.
Der har imidlertid været bemærkel
sesværdigt stille omkring denne begi
venhed sidenhen, og det har været van
skeligt at finde oplysninger herom.
Kartoteker og arkivalier kan man som
nævnt ikke gå til. De fleste finnebøm
er desuden taget tilbage til Finland. De
fa, der er forblevet i Danmark, er
spredt rundt omkring i landet. De er
ikke samlet i en gruppe, og som oftest
har de ikke indbyrdes forbindelse.
Det var regeringerne, der dengang
stod bag evakueringen, og børnene
blev som enkeltindivider optaget i den
danske befolkning. De tidligere finne
bøm understreger, at dette er meget
forskelligt fra vores flygtninge i dag.
Disse kommer på sin vis på eget initia
tiv og ofte familievis, eller i det min
ste som voksenpersoner.
Der er foretaget en engelsk undersø
gelse om bømetransporter fra London
under 2. verdenskrig. Den viser tyde
ligt, at de børn som evakueredes sam
men med deres forældre, klarede om
stillingen betydeligt bedre end de, som
blev sendt bort fra den bombede by i
store grupper, der udelukkende bestod
afbøm67).
Udover en svensk interviewundersø
gelse er der ikke lavet undersøgelser af
finnebøm. I den svenske undersøgelse
havde man forventet at finde det posi
tive resultat af den store entusiasme,
man udviste dengang. Hvad man fandt,
var imidlertid rodløshed og usikker
hed. Ikke hos alle, men hos det store
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flertal. »Det føles, som om jeg aldrig er
holdt op med at rejse«. Værst var det
gået de, som sendtes tilbage til Finland
igen. Aktionen med finnebømene var
velment, men gav skader på længere
sigt68*.
Den første gang, finnebømene følte
sig svigtede var, da de blev sendt fra
Finland. De følte, de var uønskede
hjemme.
Værre blev det ved hjemsendelsen
fra Danmark tilbage til Finland.
De følte sig nu også svigtet af pleje
forældrene, som de havde oplevet som
deres egne forældre. Samtidig var de
blevet fremmede overfor deres tidligere
fædreland.
Som et voksent fmnebam udtrykker
det i dag: »Det var gjort ud fra en me
ning om, at man gjorde det bedste,
men som barn oplevede man det ikke
sådan«69*.
Et andet fmnebam, der nu bor på
Sjælland, er svensk fmnebam. Hun si
ger, at måske kan man nok kritisere
den svenske og danske ordning, men
hun understreger det positive ved, at
børnene blev flyttet. Ellers havde de
måske simpelthen ikke overlevet70*.
Tak til alle, der har bidraget med
materiale om finnebøm (museumssag
nr. 1044-85). Såvel Grete Rung på
Roskilde Museum, som Marianne Lar
sen, Vandrigsvej 17, 4660 St. Heddin
ge, er interesseret i yderligere oplysnin
ger.
Artiklen bygger på materiale om
bl.a. 12 finnebøm. Museet har enten
været i kontakt med dem selv eller ple
jefamilierne.
Yderligere 11 har museet kendskab
til.
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Om registrering af uindrammede
håndtegninger i Roskilde Museum
AfLaura Bjerrum
Roskilde Museum har en for et lokal
historisk museum usædvanlig stor og
interessant samling af uindrammede
håndtegninger.
Dette set både ud fra en lokalhisto
risk synsvinkel, fordi samlingen rum
mer mange fine eksempler af topogra
fisk indhold - det gælder motiver fra
Roskilde og omegn - og fra en kunsthi
storisk, idet overraskende mange kend
te kunstnere fra de sidste 150 år er re
præsenteret med en række indbyrdes
forskellige arbejder.
Da de eksisterende anvisninger for
registrering af uindrammede håndteg
ninger ikke har vist sig at være fuldt
dækkende for denne samlings karakter,
har det været nødvendigt at skabe en
løsningsmodel herfor, og det er den, jeg
hermed vil gøre rede for.
Det mest iøjnefaldende problem var,
at genstandsmængden forekom for
overvældende til registrering enkeltvis
på blå kort, hvorfor en samlet oversigt
lig løsning i form af et arkkatalog syn
tes at være det mest hensigtsmæssige.
I foråret 1984 påbegyndtes ordnin
gen og registreringen, der nu, året efter,
er ved at være afsluttet. Det er således
muligt nærmere at gøre rede for de
principper, der ligger til grund.
Arbejdet med håndtegningeme skal
ses som en fortsættelse af det registre
ringsarbejde jeg tidligere har foretaget i
billedsamlingen, om hvilket jeg har
skrevet i Museumsmagasinet 18, de
cember 1981, samt mere udførligt i års
skriftet fra Roskilde Museum 1981, p.
49-54. - Siden da er registrering af
kunst her i landet blevet væsentligt let
tere og mere overskuelig takket være
udgivelsen af »Vejledning i registrering

af kunst på SMN-kort« og »Registre
ring af kunstværker« - SMN/Informationsblad, begge fra 1982.
Disse to publikationer, der er et ar
bejdsresultat fra udvalget for centralre
gistrering af kunst i danske museer
m.v., er i dag et uundværligt hjælpe
middel og inspiration for de museer,
der har kunst i deres samlinger, og som
beskæftiger sig med genstandsregistre
ring af kunst.
Roskilde Museums samling af uind
rammede håndtegninger er ret omfat
tende, omkring 400 stk. Den er blevet
til næsten udelukkende gennem ind
køb. - Samlingens tidsmæssige afgræns
ning ligger fra ca. 1800 til ca. 1940, med
hovedvægten på perioden 1850 - 1920.
Omkring 100 danske kunstnere in
denfor ovennævnte periode findes i
samlingen. Kunstnere med særlig lokal
tilknytning som Jacob Komerup (1825
- 1913) og Elna Borch (1869 - 1950) er
pænt repræsenteret; men også mere
kendte kunstnere optræder, f.eks. Lud
vig Find (1869 - 1945) og J. F. Willumsen (1863 - 1958). En gruppe satiriske
bladtegnere og illustratorer med Alfred
Schmidt (1858 - 1938) i spidsen er lige
ledes repræsenteret.
Selv om den motivmæssige variation
er ret stor - hvilket gør samlingen
spændende og overraskende at arbejde
med, findes der dog nogle tyngdepunk
ter, nemlig »topografi« (især Roskilde
by og omegn), »portrætter« (herunder
en samling bameportrætter) samt »il
lustrationer« (til børnebøger, udkast til
billedark, postkort m.v.). En afvekslen
de gruppe, der har sit tidsmæssige tyng
depunkt i årtiet før 1. verdenskrig.
Sidstnævnte grupper er oprindelig ind
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samlet med henblik på et »Barndoms
museum«, der skulle belyse børnenes
historie fra dåb til konfirmation, og de
skal ses i sammenhæng med den store
samling af legetøj og børnebøger, som
findes på Roskilde Museum fra samme
tidsrum, ca. 1880 - 1920.
For at gøre denne brogede samling
tilgængelig er den først opdelt i motiv
grupper, hvoraf de fleste er en del af
billedkunstens klassiske genrer. Inden
for de enkelte motivgrupper er materi
alet opdelt i arbejder af signerede/tilskrevne kunstnere og i arbejder af
ukendte/anonyme kunstnere. - Hver
kategori af tegninger indenfor motiv
grupperne opbevares i særskilte store
læg af »syrefrit« papir, ordnet alfabe
tisk efter kunstner. Læggene er anbragt
i stålskabe med udtrækbare skuffer.
Registreringen af tegningerne til ark
kataloget følger den fysiske opdeling af
materialet: Indenfor hver motivgruppe
er hver enkelt kunstners arbejder op
ført på sit blad eller blade med repræ
senterede tegninger opført efter acces
sion. - Arkene er lagt i alfabetisk orden
efter kunstner indenfor hver motiv
gruppe, og til sidst samlet i ringbind.
Denne systematik betyder, at nyer
hvervelser uden videre kan finde deres
plads i en motivgruppe og her føjes til
accessionen til sidst.
Selve registreringen af tegningerne
indeholder de kategorier af oplysnin
ger, som er defineret som et minimum
for registrering af kunst, jfr. SMN's re
gistreringssystem.
Disse
omfatter:
Kunstner, årstal, nationalitet, titel og
datering, materiale, teknik, mål, signa
tur og betegnelse, erhvervelse, registra
tor, dato. - Det skal dog bemærkes, at
disse minimumsoplysninger udbygges,
hvor det er muligt, bl.a. er negativ
numre anført.
For at øge samlingens tilgængelighed
opbygges samtidig med registreringen
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af tegningerne et kunstnerkartotek,
som hjælpekartotek med henvisninger
til motivgruppe og læg. Dette indgår i
det allerede etablerede alfabetiske
kunstnerkartotek, der blev oprettet i
forbindelse med billedregistreringen på
Roskilde museum, jfr. de tidligere
nævnte artikler.
Den overordnede søgning i dette sto
re materiale er således motivisk og
identisk med den som er valgt for
»skilderiernes« vedkommende, hvor
ved de to dele af billedsamlingen hæn
ger logisk sammen. Benyttelsen skulle
dermed bedst muligt tjene det kulturhi
storiske museums behov. - Genstands
registreringen er imidlertid så udbyg
get, at kunsthistorien umiddelbart vil
kunne benytte den.
Når billedsamlingen på denne vis er
gjort tilgængelig, er det mit håb, at be
nyttelsen gennem årene, der kommer,
vil vise, at de her valgte ordningsprin
cipper kan anbefales, når det drejer sig
om større billedsamlinger.

Roskildes sidste smedje
AfInge Bøje Brun og Hanne Jochumsen
I Skovbogade 21 ligger Roskildes sidste
»rigtige« smedje (d.v.s. den sidste, hvor
der håndsmedes på gammeldags fa
con). Det er smedemester Herluf Ek
wall, der holder til her og har gjort det
siden 1944, hvor han overtog smedjen
efter sin far, Johan Ekwall.
Herluf Ekwall er i dag 73 år og pen
sionist, men han er utrolig aktiv og
passer sit arbejde i smedjen hver dag
fra kl. 8 til kl. 15. Vi har besøgt ham i
smedjen, hvor han har berettet om sit
liv og sit arbejde.

Tre generationer

Både Herluf Ekwalls far, Johan Ekwall
(f. 12.2.1883), og farfar, Jens Ekwall,
var værktøjssmede. De var oprindeligt
svenskere, men da Johan var omkring
4 år flyttede de familien til Allinge på
Bornholm, hvor man i stenindustrien
havde hårdt brug for folk med forstand
på at lave stenhuggerværktøj. Jens Ek
wall blev derfor værktøjssmed på
Hammeren stenbrud og Johan fik som

Fig. 1. Ekwallforan sin smedje, Skovbogade 21. (Foto Hanne Jochumsen).
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ca. 12-årig arbejde som stenhugger
dreng -ligeledes på Hammeren. Sten
huggerdrengene skulle hjælpe smeden
med at trække blæsebælgen og en dag
siger smeden til stenhuggermesteren:
»Du, jeg beholder Johan herinde, så
han kan blive værktøjssmed«. Og så
dan gik det til, at Johan fulgte i fade
rens fodspor.
Dengang var der på Bornholm ikke

noget, der hed fast læretid; man holdt
op den dag, man kunne sit fag. Da Jo
han var »udlært« på Hammeren arbej
dede han nogle år hos en smed i Allin
ge og i 1910 kom der bud efter ham fra
Roskilde. Det var stenhuggerfirmaet
Hansen Glem på hjørnet af Komerups
Vænge og Jernbanegade, der stod og
manglede en værktøjssmed. Hansen
Glem havde 10 stenhuggersvende an-

Fig. 2. Ekwalls far, Johan Ekwall, ved ambolten sidst i 1930'erne. (Foto i privat eje).
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at, men ingen smed til at lave og repaere deres værktøj. Han lod derfor byg;e en smedje (Skovbogade 21), sendte
)ud til Bornholm efter en værktøjs;med (»mestrene kendte jo hinanden«)
Dg fik Johan Ekwall ansat. Til at be
gynde med var Johan på løn, men efter
fem - seks år blev han selvstændig og
satte selv sine priser. Hansen Glem var
derefter, ligesom alle andre, kunde hos
ham. Det var dog stadig Hansen Glem,
der ejede smedjen, og det er det også
den dag i dag; Herluf Ekwal lejer sig
ind.
Johan Ekwal klarede sig så godt, at
værkstedet måtte udvides; han fik skabt
sig et navn og en kundekreds i hele
Danmark. Han giftede sig med Karen
Søndergaard, gårdmandsdatter fra
Nykøbing Mors, med hvem han fik 5
børn. Den ældste, Herluf, blev født d.
26.5.1912 i Skovbogade 23.
Herluf opholdt sig som barn meget i
smedjen, var glad for at være der, og
der var ingen tvivl om, at han ville væ
re smed. Som 12-årig begyndte han at
hjælpe sin far. Han kørte kasser med
færdiglavet værktøj til bane på en to
hjulet trækvogn.
Læretid

Som 15-årig (1927) kom Herluf Ekwall
(I det følgende forkortet Ekwall) i
klejnsmedelære hos gas- og vandmes
terfirmaet F. C. Andersen i Allehel
gensgade 24 i Roskilde. Det var hans
far, der skaffede ham lærepladsen. Læ
retiden var 5 år. Arbejdsdagen startede
kl. 7 om morgenen og sluttede kl.
16.30. Der var frokostpause fra kl. 8.30
til 9 og middag fra 12 til 13. Om vinte
ren skulle lærlingene gå på Teknisk
Skole hver aften. Det første år fik Ek
wall 10 øre i timen og det sidste var
han oppe på 20 øre i timen; »men da
kostede en bajer heller ikke andet end

28 øre«.
Om Teknisk Skole og »Stjemebajere« fortæller Ekwall videre: »Vi gik ne
de på Teknisk Skole, hvor vi havde
forstander Wulff i regning. Det var
dengang da bryggeriet »Stjernen« eksi
sterede. Når der var nogle, der ikke var
så kvikke til at regne, sagde Wulff altid:
»Når een Stjemebajer koster 28 øre«,
det var altid Stjemebajere, ikke noget
med Hof eller Tuborg, han var jo so
cialdemokrat og Røde Stjerne var jo
kooperativt, »hvad koster så tre Stjer
nebajere?«. Det morede vi os meget
over«.
Ekwall opfatter ikke læretiden som
værende særlig streng. Han var lære
dreng under 30'emes krise og mindes,
hvordan to svende og tre drenge i flere
dage kunne gå uden at have noget at
lave.
I læretiden lavede Ekwall både nye
ting og reparationer. Han smedede
bl.a. kakkelovnsrør, askeskuffer, bradepander og gelændere. Især husker han
når der skulle repareres jemsenge fra
Roskilde Kaserne. Af og til kom der en
20 - 30 senge som soldaterne havde
været for hårde ved; der var sprunget
nagler og der var knækket stænger.
Læretiden afsluttede Ekwall med at
aflægge svendeprøve i 1933. Dengang
var det ikke tvunget at lave svendestyk
ke efter endt læretid, men Ekwalls
mester, Andersen, havde det princip,
at alle hans læredrenge skulle lave
svendestykke og det princip blev ikke
fraveget. »Mange steder, f.eks. på Ros
kilde Maskinfabrik, fik man bare et så
kaldt lærebrev og så var man svend«.
Ekwall smedede en rørtang som sven
destykke. Bedømmelsen blev foretaget
af to smedemestre fra Roskilde Smede
lav, som fik frokost hos Ekwalls mes
ter, mens Ekwall stod og puklede med
rørtangen. Da svendestykket var blevet
godkendt fik det stemplet »RS« (Ros-
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det og sammen med en kammerat cyk
lede han Danmark rundt for at finde
arbejde. Det fandt de hos støbejemsfirmaet Hess i Vejle, hvor Ekwall blev i 4
år (1934-38). Her lavede han blandet
arbejde - f.eks. svejsning, afskæring, bo
ring, affiling m.m. I Vejle fandt han og
så sin nuværende kone, Mary. De blev
gift i 1936 og fik senere to børn, en søn
og en datter. Efter Hess var Ekwall på
De Danske Mejeriers Maskinfabrik i
Kolding fra 1938 og indtil 1944, hvor
hans far pludseligt blev alvorligt syg.
Hansen Glem fra Roskilde ringede
ham op og sagde: »Ja Herluf, nu står
pladsen åben. Sådan og sådan ligger
landet, vil du overtage det, så skal du
bestemme dig i en fart, for værktøjet
ligger udenfor og venter og svendene
venter«. Fire dage senere stod Ekwall i
værkstedet og der har han holdt til lige
siden.

Produktion
Fig. 3. Lærebrev for HerlufEkwall. (Foto Flem
ming Rasmussen).

kilde Smedelav).
På spørgsmålet om Ekwall havde ta
get nogen form for efteruddannelse
svarer han: »Nej ok nej. Man lærer hen
ad vejen, ikke? Det gør man, jeg har al
drig søgt nogen efteruddannelse«.

Svend
Da Ekwall var udlært var der ikke me
get arbejde at fa (det var under 30'emes
krise) og han gik derfor arbejdsløs. Ef
ter et årstid blev han imidlertid træt af
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Ekwalls arbejde går hovedsageligt ud
på at smede værktøj til sten- og billed
huggere, murere og brolæggere. D.v.s.
granit-, sandstens- og marmorværktøj.
Som eksempler kan nævnes mejsler,
klaphamre, pudshamre og kantjem.
Klaphamrene, som bliver lavet efter
vægt, bruges til at banke med (både på
kantjem og mejsler) og pudshamrene
(som både omfatter kryds- og riffel
hamre) bruges af stenhuggerne til
at lave en pæn plade på gravstenene.
Før i tiden lavede Ekwall også sten
hamre, som blev brugt til at slå skærver
til vejene med. Store marksten blev
knust med kanterne på hammeren og
der var derfor meget vigtigt, at kanter
ne var godt skarpe. De blev lavet efter
vægt og den største Ekwall nogen sinde
har lavet var på 14 kilo.
Det er ikke blot nyt værktøj, der
smedes, reparation af værktøjet er også

Fig. 4. Søjonfruen på Maglekildebrønden, repareret af Ekwall. (Foto Flemming Rasmussen).
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en stor del af Ekwalls arbejde. Derud
over laver han bl.a. gelændere og er i
øjeblikket ved at lave nogle specielle
bolte til boligselskabet.
Til udsmykning af Roskilde by har
Ekwall lavet gelænderne ved Sankt
Hans Kilde og ved forretningen »Jep-

Fig. 5. Stenhuggerværktøj. (Tegning Hanne
Jochumsen).

pe«, Skomagergade 33, gitterporten
ved rådhuset og han har repareret sø
jomfruen på Maglekildebrønden.
Råvarer
Råmaterialet er stål, som Ekwall altid
far hjem i stænger. Han skærer det så
ud i den størrelse det pågældende styk
ke værktøj, f.eks. en mejsel eller et
kantjem nu skal have. De sidste 100 år
har man i stenindustrien brugt svensk
stål, men stenindustriens forbrug af
håndværktøj er efterhånden blevet
mindre og mindre og de svenske gros
serer er ikke interesseret i at sælge så
små portioner. Ekwall har derfor måt
tet søge nye stålformer og i dag bruger
han hovedsageligt tysk og engelsk stål.
Til enkelte ting kan han dog stadig fa
lidt svensk stål.

212

Værkstedet
Smedjen blev som tidligere nævnt byg
get omkring 1910. I starten havde Jo
han Ekwall kun halvdelen af bygnin
gerne; den anden halvdel var stenhug
gernes frokoststue. Da det efterhånden
blev for småt med pladsen (der blev
mere og mere at lave) fik Johan Ekwall
frokoststuen med i sit værksted og en
ny frokoststue blev bygget i forlængelse
af værkstedet. Denne inddragede Ek
wall i værkstedet da han overtog smed
jen i 1944. Hans arbejde krævede mere
plads idet han ud over at være værk
tøjssmed (som faderen) også var klejn
smed. Dette sidstnævnte krævede både
et »koldt« og et »varmt« rum. I det
kolde rum, hvor Ekwall arbejder om
eftermiddagen (efter at have smedet he
le formiddagen i det varme rum) har
han forskellige store maskiner stående.
Bl.a. en boremaskine, en maskinsav og
en gevindskærer.

Redskaber
I det varme rum finder vi Ekwalls vig
tigste redskaber: Esse, ambolt og ham
mer og derudover forskelligt hjælpe
værktøj, en shaper, en smergelsten (til
at slibe på), et bord og en træbænk.
Til essen, som er smedjens ildsted,
er tilsluttet en centrifugalblæser, der gi
ver luft til essen, ca. 5 cm. nede. I røret
er der 7 huller, som luften kan komme
ud af. Det giver en bred ild, hvilket er
nødvendigt for Ekwalls arbejde. Syste
met er lavet af Johan Ekwall. I de gam
le esser hos grovsmedene var der kun
ét stort hul. Luften til essen reguleres
via en stang.
Ambolten tjener som underlag for
den genstand, der skal smedes. Ud over
en almindelig hammer har Ekwall også
en forhammer (en stor smedehammer)
samt en elektrisk faldhammer. Sidst
nævnte bruger Ekwall når der er noget

Fig. 6. Tegning afEkwalls værksted. (Tegning Dorrit Egelund Jensen).

Fig. 7. Ekwall ved essen, igang med at opvarme en stenhuggermejsel. (Foto Hanne Jochumsen).
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Fig. 8. Ekwall ved ambolten. (Foto Hanne Jochumsen).

Fig. 9. Ekwall ved faldhammeren, i gang med at forme en glødende stenhuggermejsel. (Foto Hanne
Jochumsen).
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der skal strækkes eller slås hårdt og
hvor forhammeren er for lille.
Til hjælpeværktøjet hører mange
forskellige tænger, som Ekwall selv har
smedet, for som han siger »en smed
smeder altid selv sine tænger«. Den al
mindelige smedetang bruges til at hol
de på det emne, der skal smedes. Man
ge af tængerne i værkstedet er fra fade
rens tid og nogle af dem er endog for-

bliver nødt til at have en mand til at
hjælpe med at slå med forhammeren
idet der skal slås hårdt og det skal gå
hurtigt så domen ikke når at blive
varm. Domen slås i fra hver side.
Shaperen bruges til at lave mønstre i
de før omtalte pudshamre. Den er lavet
specielt til stenindustrien på Born
holm for ca. 100 år siden. Da Ekwall
var barn gik den v.h.a. håndkraft, men
omkring 1942 blev maskinen lavet så
den kunne køre med elmotor.
Arbejdsproces

Fig. 10. Værktøj. (Tegning hanne Jochumsen).

ældede. F.eks. er der en tang med
kløer, som blev brugt dengang man la
vede store stenhamre til at slå skærver
med.
Til at lokke, d.v.s. lave hul til skaftet
i et hammerhoved, bruges en dom.
Først laves der to huller i hammerho
vedet (ellers er der for svært at slå hul
let lige) og så vælges den størrelse dom,
der passer til skaftstørrelsen. Ekwall

Emnet opvarmes i essen og formes der
efter på ambolten. Når værktøjet er
smedet skal det hærdes, hvilket er den
sidste og nok allervigtigste proces idet
stålet i sig selv ikke er hårdt nok til at
slå i beton, sten eller lignende.
Hærdningen foregår på følgende må
de:
Stålet slibes, opvarmes i essen og når
det er passende varmt dyppes det i
vandbad og slibes derefter mod et styk
ke træ. Sidstnævnte for at man kan se
anløbningen (ellers bliver stålet
blankt). Vandbadet er et stort kar med
regnvand som Ekwall har stående ved
siden af essen. Når man dypper gen
standen i vand hærder den og bliver
knaldhård. Det udjævner man så med
anløbningen, som tager forskellig tid,
alt efter, hvad det er for et værktøj og
hvad det skal bruges til. Genstanden
bliver blødere og blødere jo længere tid
man lader det anløbe, så der skal afbry
des lige på det tidspunkt, hvor den er
tilpas hård. Problemet er også, at den
ikke må blive for hård. Bliver stålet for
hårdt, springer det når der bliver hug
get i f.eks. sten. Anløbningen afbrydes
ved at nedkøle genstanden i vand. Der
efter stilles den i et lille vandbad, for at
der ikke skal være mere varme i den,
som kan gøre den for blød.
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Som det fremgår er det utroligt vig
tigt, at man kender stålet, man har med
at gøre, idet det jo er meget forskelligt
(alt efter hvilken legering det er) og der
for også reagerer forskelligt under
hærdningen. F.eks. skal svensk stål be
handles lidt varsomt, da det ikke tåler
vand under 20°.
I en bestemt slags stål stempler Ek
wall varemærket »HE« for, at han kan
vide, at det netop er den type stål når
værktøjet kommer tilbage til repara
tion.

Kunder
Ekwall er efterhånden den eneste i
Danmark, der har speciale i sten- og
billedhuggerværktøj så han har en ret
stor kundekreds fra hele landet. Til
hans kunder hører, ud over håndvær
kere som f.eks. brolæggere, stenhugge
re, murere m.m., også tekniske skoler,
specialarbejderskoler, vandværker, kir
kegårde, boligselskaber m.m.
Ordrerne kommer som sagt til ham
fra hele landet, både på nyt værktøj
samt på reparationer. Værktøj, der skal
repareres bliver sendt til ham i kasser.
Ekwall behøver ikke annoncere efter
kunderne. Han far dem automatisk via
mund-til-mund metoden. Nogle af
kunderne anbefaler ham til andre og
iøvrigt har han stor glæde af det re
nommé, faderen i sin tid skabte. Ek
wall har talt sammen, at han har om
kring 70 kunder spredt over hele lan
det. Der er dog stor forskel på, hvor
meget de enkelte kunder får lavet. Små
stenhuggermestre sender en kasse
værktøj til reparation een gang om året
eller måske kun hvert andet. Andre
tre-fire gange om året og Ålborg kom
mune, som er en af de største kunder,
sender fem gange om året. For hver
kunde har Ekwall en lille bog, en så
kaldt kundebog, hvori han skriver,
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Fig. 11. Uddrag af Ekwalls kundebog. Arbejde
udført for Ålborg Kommune, 1984-85. (Foto
Flemming Rasmussen).

hvad han har udført for kunden og til
hvilken pris. Iøvrigt laver han alt regn
skab selv.
Ekwall har ikke haft så mange kon
kurrenter. Der var to værktøjssmede i
København da han begyndte, men de
havde nok at gøre med at dække Kø
benhavn. Derudover var der nogle
stykker i Jylland så lidt konkurrence
var der da, men som Ekwall siger:
»Den, der så lavede det bedste, han fik
også kunderne«. Det har åbenbart væ
ret Ekwall, i hvert fald må han have
været en af dem, da han aldrig har
manglet noget at lave. Han har i det
hele taget ikke mærket noget til op- og
nedgangsperioder i sit fag. Der kan væ
re lidt mindre at lave om vinteren end
om sommeren, men det er ubetydeligt.
Starten i 1944 var dog lidt tung, da der
p.g.a. krigen var stor mangel på både
kul og stål, men det blev anderledes ef
ter krigen.

Personale

Ekwall bliver tit ringet op af unge
mennesker, der er interesseret i at fa en
læreplads, men han har altid måttet si
ge nej, idet arbejdet i smedjen er for en
sidigt til at oplære en lærlig.
Svende har han heller aldrig haft og
på spørgsmålet om hans kone har hjul
pet til i værkstedet (som det ofte var til
fældet før i tiden) svarede han: »Nej
absolut ikke, næh det vil jeg ikke byde
hende«. Lidt hjælp har han dog af og
til af en god nabo, der er stenhugger.
Det er når han har brug for en mand til
at slå for, d.v.s. slå et par slag med
hammeren.

Fagforening
»I Roskilde har vi jo Gammel Roskilde
Amts Smedemesterforening, som er en
afdeling af Dansk Smedemesterfore
ning. Yderligere har vi det gamle sme
delav, hvor Roskilde og omegns smede
mødes 4-5 gange om året. Lavet har
holdt til forskellige steder, men nu da
Palæcafeen er åbnet igen har vi holdt
til deroppe. Vi er ikke så mange tilba
ge, vist nok kun 26 lavsbrødre. Vi har
to generalforsamlinger og to kvartals
møder om året, men rent organisa
tionsmæssigt betyder det ingenting. I
dag holder vi det nærmest ved lige for
sammenholdets skyld«. Faglig organi
sation for smedene er Dansk Metalar
bejderforbund.
Smedenes lav i Roskilde kan dateres
tilbage til 1436 og er således efter alt at
dømme det ældste håndværkerlav i
Roskilde. Håndværkerlavene i middel
alderen var sammenslutninger, der va
retog medlemmernes interesser. Sme
denes skrå (lov) gav medlemmerne
eneret på at udøve dette håndværk i
Roskilde, men garanterede til gengæld
kunderne en reel behandling. Lavsmes

trene måtte ikke konkurrere indbyrdes
og det var ikke tilladt at tage kunder el
ler svende fra hinanden. Fællesindkøb
af materialer skulle komme alle med
lemmer til gode.
Lavsmestrene, der også kaldte sig
lavsbrødre stod last og brast og var
man først lukket ind, var sikkerheden
stor. I sygdoms- og ildebrandstilfælde
hjalp man hinanden og hvis en lavs
broder lå for døden skiftedes medlem
mer til at våge over ham og ved døds
fald bar de ham til graven.
Som selskabelige sammenslutninger
havde lavene også stor betydning.
Skråerne indeholdt således bestemmel
ser om, hvordan gilderne skulle forløbe
og hvornår der skulle betales bøder,of
test i form af øl. Fik en broder for me
get at drikke, så han kastede op i gil
deshuset, kostede det en tønde øl i bø
de. Det var også taksten for at lade sit
vand op ad en anden. Der er ingen
tvivl om, at gilderne har været hårdt
tiltrængte afbrydelser i arbejdets træde
mølle.
Svendene havde, som mestrene, de
res eget lav. Når nye medlemmer skul
le optages, blev festpokalen, som er 68
cm høj, fyldt til randen med øl og
skulle så drikkes i et drag.

Smedefagets historie
»Smed« var i oldtiden og midddelalderen en fællesbetegnelse for håndværke
re med vidt forskellige fag. Ordet æn
drede senere betydning til kun at om
handle håndværkere, der bearbejdede
metal. Smeden har således i århundre
der, med sin hammer, tang, esse og
ambolt, været leverandør af våbenred
skaber, beslag, husgerråd og meget an
det. I det 19. årh. fremstod smeden
samtidig som en »konge« blandt bøn
derne (han var ansat af landsbyen, som
ejede smedelodden). Han blev spurgt
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til råds og skulle ordne alle deres van
skeligheder. Smeden var sprøjtefører
ved brand, formand for fællesbrønden,
byder og skaffer til gilder og begravel
ser, ligsynsmand og stævningsmand.
Gik røgen i skorstenen nedad, skulle
han lede den opad. Kunne en hest ikke
rejse sig kom smeden og taljede den op,
han hjalp til, hvis koen ikke kunne
kælve og han reparerede vandpumpen
og bomholmeruret.
I slutningen af 1800-tallet sker der
en afgørende udvikling i jemfremstillingsprocesseme. Ny teknik og ratio
nelle udvalgsmetoder m.m. bevirkede,
at grovsmedningen fik en stadig mere
vigende betydning og i dag er næsten
overflødiggjort. Det er kun ganske fa
ældre smede, der endnu mestrer de
gamle metoder og der oplæres så godt
som ingen, der kan føre det gamle fag
videre med det resultat, at godt 2.000
års dansk smedetradition efter alt at
dømme snart vil uddø.
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Projekt stammebåd - et formidlingsprojekt
AfMarianne Rasmussen og Karina Sørensen
Fra den 4. marts til den 14. juni 1985
arrangerede Køge Museum, Roskilde
Museum og skoletjenesten Vikinge
skibshallen et projekt omfattende byg
ning af en stammebåd, fremstilling af
flintøkser og fiskeredskaber afben.
Projektet blev ledet af eksperimen
talarkæologen Søren Moses og var ret
tet som et tilbud til folkeskolens 3.-9.
klasser i Roskilde amt0.

Formålt med projektet var gennem
undervisning at bibringe børnene en
opfattelse aflivet i stenalderen på alter
nativ vis, ved at børnene deltog i sten
alderfolkenes arbejdsprocesser.
Forberedelserne til projektet foregik
på henholdsvis Køge Museum og Ros
kilde Museum, hvor flintøkserne tilvir
kedes. Under denne arbejdsproces var
der åbent for publikum - dog uden ak-

1. Flinten samles på Stevns Klint. (Foto Flemming Rasmussen).
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2. Flintsmeden hugger økserne til. (Foto Flem
ming Rasmussen).

4. Træet fældes. (Foto Flemming Rasmussen).
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3. Økserne slibes. (Foto Flemming Rasmus
sen).

5. Stammen ligger klar til udhulning. (Foto
Flemming Rasmussen).

6. Stammebåden udhules i al slags vejr. (Foto
Flemming Rasmussen).

7. Brillerne var nødvendige for ikke at få splinter i øjnene. (Foto Flemming Rasmussen).
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8. Det næsten færdige resultat. (Foto Erling An
dersen).

10. Skindet skrabes. (Foto Erling Andersen).
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9. Skindet skrabes med blandede følelser. (Foto
Flemming Rasmussen).

11. Der laves fiskeredskaber afben. (Foto Flemming Rasmussen).

12. Der skæres og files i dyb koncentration. (Foto Erling Andersen).
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13. Der laves ild. (Foto Erling Andersen).

14. Krukken i bålet indeholder fyrrerodsflis,
som ved den høje varme udvikler tjære. (Foto
Flemming Rasmussen).

15.1 en ledig stund uden børn - flettes der på ålerusen. (Foto Flemming Rasmussen).
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16. Et stenalderskuespil opføres. (Foto Erling
Andersen).

17. Stammebåden søsættes. (Foto Flemming
Rasmussen).

18. Ålerusen røgtes. (Foto Flemming Rasmussen).
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tiv deltagelse.
De færdige flintøksers første opgave
bestod i fældningen af en udvalgt ege
stamme, som derefter transporteredes
til Vikingeskibshallens bådværft.
Nu kunne selve projektet tage sin
begyndelse. Den 15. april startede un
dervisningen, og i løbet af de næste 6
uger deltog 71 skoleklasser - to om da
gen.
Hver klasse opdeltes i fire grupper,
som i et undervisningsforløb cirkulere
de mellem følgende værksteder:
Skindværkstedet, der renskrabede et
kronhjorteskind med skiveskrabere af
flint.
Fiskeriværkstedet, som fremstillede
fiskeredskaber - ålelystre, harpunspid
ser og fiskekroge af kronhjorteknogler.
Ild- og tjæreværkstedet, der lavede
ild ved hjælp af træ mod træ metoden
og udvandt tjære af fyrrodsflis.
Bådværkstedet - det primære værk
sted - som udhulede træstammen.
Sideløbende flettedes en åleruse.
Efter mange timers slid, ituslåede
økser, vabler i hænderne og gode ople
velser, der tilsammen gav børnene et
indtryk af stenalderfolkets samspil med
naturen - oprandt endelig dagen for sø
sætningen af den færdige stammebåd.
Denne begivenhed foregik den 14.
juni under festlige former. Elever, som
havde deltaget, mødte op. En af klas
serne havde forberedt et skuespil om
stenalderen, som de opførte. Man sang
fællessang, og »Ege« kom i vandet. Un
der jomfrusejladsen røgtedes den før
nævnte åleruse - der var ål i!

NOTE
1.
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Sammen med Søren Moses deltog
fra Roskilde Museum 3 medarbejdere,
som vejledte børnene i arbejdet.

Hvad det var!

I årbogen for 1983 efterlyste vi oplys
ninger om brugen af to genstande foræ
ret til museet af drejermester Ernst Jo
hannes Brandt, Skomagergade 6.
Den ene af genstandene (den lille m.
kugle i den ene ende) har vi ikke faet
reaktioner på, men det er antageligt en
kniplepind. Et stort antal kniplepinde
(ofte op til 1200) udgør sammen med et
kniplebræt, et prikkemønster, tråd og
knappenåle udstyret til fremstilling af
kniplinger.
Den anden genstand (m. kugler i
begge ender) er en såkaldt modeller
pind, der har været anvendt til marci
panarbejder - bl.a. til at forme roser
med. Marcipanen lægges i den hule

hånd og roserne formes med kuglerne.
Alt efter hvilken størrelse roserne skal
have bruges den store eller lille kugle.
Modellerpinden er lakeret for at den
let skal kunne slippe marcipanen. Op
lysningerne om modellerpinden stam
mer dels fra Odsherred Museum dels
fra bagermestrene Poul Rasmussen,
Sankt Olsgade, Roskilde og Carsten
Andersen, Osted. Hos de to bagermes
tre bruger man ikke længere modeller
pinden, men i stedet en ske drysset
med flormelis - det skulle fungere lige
så godt.
Bagermestrene mener dog, at model
lerpinden enkelte steder endnu er i
brug.
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Roskilde Museums bestyrelse
til 31.12.1985

Borgmester Lisbeth Olsen (formand)
Roskilde Kommune
Fondens Bro
4000 Roskilde

Amtsrådsmedlem Anne Grethe Hansen (næstformand)
Set. Mortensvej 6
4000 Roskilde

Fhv. lektor Niels A. Christiansen
Dr. Margrethesvej 22, 2.
4000 Roskilde
Fhv. bankdirektør S. A. Pedersen
Odense vej 39
Himmelev
4000 Roskilde
Byrådsmedlem, sygeplejerske Anna Skov Hansen
Sognevej 43
Himmelev
4000 Roskilde
Byrådsmedlem, sygeplejerske Inger Møller
Strandgårdsvej 36
Himmelev
4000 Roskilde

Byrådsmedlem, redaktør Karen Kvist
Roarsvej 4
4000 Roskilde
Amtsrådsmedlem Kristian Nielsen
Elmevej 1
4330 Hvalsø
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Roskilde Museums bestyrelse
1.1.1986

Borgmester Henrik Christiansen (formand)
Roskilde Kommune
Fondens Bro
4000 Roskilde
Amtsrådsmedlem, socialrådgiver Lis Rasmussen (næstformand)
Markvangen 4
Assenløse
4130 Viby Sj.
Fhv. lektor Niels A. Christiansen
Dr. Margrethesvej 22, 2.
4000 Roskilde

Fhv. bankdirektør S. A. Pedersen
Odense vej 39
Himmelev
4000 Roskilde
Byrådsmedlem, sygeplejerske Inger Møller
Strandgårdsvej 36
Himmelev
4000 Roskilde

Byrådsmedlem, assurandør Jan Alsgren
Holbækvej 22
4000 Roskilde
Byrådsmedlem, studieleder Robert Astrup
Bjømeklovej 3
4000 Roskilde
Amtsrådsmedlem, skoleinspektør Poul Christensen
Bakkevej 5
4040 Jyllinge
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Roskilde Museum
Museets udstillingsbygning:
Set. Olsgade 18, 4000 Roskilde.

Åbningstider:
1. sept. - 31. maj:
hverdage kl. 14-16
søn- og helligdage kl. 14-17
1. juni - 31. aug. samt
påske, efterårsferie og jul:
alle dage kl. 11-17.

Entré:
Voksne kr. 5,Børn gratis adgang.

Museets kontor:
Set. Olsgade 17, 4000 Roskilde
Tlf. (02) 366044.

Roskilde Museums Købmandsgård
Brdr. Liitzhøfts Eftf.
Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde
Tlf. (02) 35 0061.

Åbningstider for købmandsgården:
1. sept. - 31. maj:
hverdage kl. 11-17
lørdage kl. 9-14
søndage lukket.
1. juni - 31. aug. samt
påske, efterårsferie og jul:
hverdage kl. 11-17
lørdage kl. 9-14
søndage kl. 11-17.

Gratis adgang på købmandsgården:
Grupper bedes venligst aftale besøg i forvejen.

230

Forfatterliste:
Frank A. Birkebæk
Cand. phil. Museumsinspektør
Roskilde Museum

Åge Sinkbæk
Cand. mag.

Halvor Petersen
Civiling.

Ole Jørgensen
Cand. techn, soc. Projektleder
Roskilde Museum

Søren A. Sørensen
Mag. art. Projektleder
Roskilde Museum

Laura Bjerrum
Cand. mag.

Mette Høj
Cand. mag. Museumsinspektør
Roskilde Museum

Inge Bøje Brun
Bibliotekar
Roskilde Museum

Michael Andersen
Cand. phil. Museumsinspektør
Roskilde Museum

Hanne Jochumsen
Keramiker. Projektleder
Roskilde Museum

Eugeniusz Gasiorowski
Dr. phil. Projektleder
Roskilde Museum

Marianne Rasmussen
Museumsassistent
Roskilde Museum

Grete Rung
Mag. art. Museumsinspektør
Roskilde Museum

Karina Sørensen
Museumsassistent
Roskilde Museum

