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Forord

Traditionen for, at årbogen på ulige år behandler den nordvestsjællandske kulturhistorie ud fra et fælles tema og på
lige år indeholder et blandet udvalg af kulturhistoriske artikler uden egentlig fælles tema, fortsættes med denne årbog.
Således præsenterer årbogen for 2004 hele 9 artikler, der tager så forskellige emnersom arkitektur-, kirke- og musikhis
torie, udvandring, arkæologi, botanik og lokal søfartshistorie under behandling.
Årbogen både begynder og slutter med arkitekturhistorie. Palle Bruun Olsen har i artiklen Råd-, Ting- og
Arresthuset i Kalundborg set nærmere på tilblivelsen, indretningen og den skiftende brug af Kalundborg råd
hus gennem nu 150 år, mens Johnny G. G. Jakobsen i artiklen Kirkerne på Tuse Næs ser på variationer i
middelalderens kirkebyggeri i Nordvestsjælland, repræsenteret gennem næssets tre middelalderkirker.
Dansk-amerikanske relationer er også behandlet. Således fortæller Karin Eklund Jensen i artiklen Herman
Sandby - cellist i Amerika og komponist i Danmark, om den musikalske nordvestsjællandske dreng, der for
omkring 100 år siden skabte sig et stort navn i Amerika. Herman Sandby valgte efter sit amerikanske eventyr
at returnere til Danmark. Andre unge nordvestsjællandske udvandrere valgte derimod, trods hjemve og van
skeligheder, at blive i Staterne. Således beskriver Lisbeth Pedersen i artiklen Udlængsel og hjemve den vest
sjællandske tømmersvend Jørgen Larsens erfaringer og følelsesmæssige kvaler som indvandrer i USA i begyn
delsen af 1900-tallet.
Den forhistoriske side af Nordvestsjællands kulturhistorie er også beskrevet. Klaus Ebbesen behandler sten
alderen i artiklen Hellekister fra dolktiden på ”Værs Bakke” ved Dragsholm, hvor en usædvanlig hellekiste ved
”Værs Bakke” bruges til at beskrive, hvorledes gravskik og -ritualer muligvis har set ud i Nordvestsjælland ved
overgangen fra stenalder til bronzealder.
Bronzealderen behandles af Niels Wickman, der i artiklen Løvebjerggård - et fund af hesteudstyr fra yngre
bronzealder med udgangspunkt i udgravninger på Orø giver et bud på, hvorledes bronzealderens heste har
været udsmykket. Med Arne Hedegaard Andersens artikel Stubberup - en anløbsplads ved Lammefjorden
bevæger vi os videre op i jernalderen og vikingetiden og lærer mere om Lammefjorden og anløbspladsens
brug og betydning ved ”Draget” i bunden af fjorden.
Vi forbliver med Hanne Geltings og Peter Blumensaadts artikel om Orø-Holbæk færgefarten gennem 150 år
ikke kun i det maritime miljø, men står til søs i en fortælling om person-, kreatur- og godstransport mellem
Holbæk og Orø: En rejse, der kunne foregå ved hjælp af sejl, damp eller diesel, men som også til tider foregik
til fods, i sygekurv eller på færgemandens ryg.
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Vil man ikke til søs kan Hans Guldager Christiansen og Birger Prehn til gengæld byde indenfor i den kulturbo
taniske have på Kalundborg og Omegns Museum, hvor de to forfattere har samlet en rig bestand af gamle
”autentiske” kulturplanter fra middelalderens Kalundborg. I artiklen Kalundborgs gamle kulturplanter på
museum beskrives havens udformning og flora, såvel som arbejdet med at indsamle middelalderlige kultur
planter ”on location”.

Med ovenstående samling artikler om udvalgte dele af den nordvestsjællandske kulturhistorie ønsker redak
tionen årbogens læserne god fornøjelse og takker Nordea Danmark-fonden, Familien Dedenroth-Lindenskov’s
fond, Dansk Lokalhistorisk Forening, Vestsjællands Amt og kommunerne for god støtte til årbogens udgivelse.
God læselyst!
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig
formand for Historisk Samfund for Holbæk Amt

Mads Findal Andreasen
på redaktionsgruppens vegne

Taksigelser

Historisk Samfund takker følgende fonde og offentlige
institutioner for støtte til udgivelse af Årbogen for 2004:

Nordea Danmark-fonden
Familien Dedenroth-Lindenskov’s
fond, Kalundborg
Dansk Lokalhistorisk Forening
Vestsjællands Amt - udvalget for
undervisning, erhverv og kultur

Bjergsted Kommune
Dianalund Kommune
Dragsholm Kommune
Gørlev Kommune
Holbæk Kommune
Hvidebæk Kommune

Høng Kommune
Jernløse Kommune
Kalundborg Kommune
Tornved Kommune
Trundholm Kommune
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Råd-, Ting- og Arresthuset i
Kalundborg
Palle Bruun Olsen

Med overordentlige Bekostninger er
i de sidste Aar opført et nyt Raad-,
Thing- og Arresthuus på den gamle
Slotsplads nedenfor Kirken. Det er
en meget smuk og vel indrettet
Bygning, hvis Opførelse kostede
omtrent 30.000 Rdl., hvorved Byen
pådrog sig en ny Gæld, idet den
udreder en Trediedel af udgifterne,
Ars og Skippinge Herreder de to
andre. Bygningen er indviet den 30.
august 1854.
Sådan skriver Frederik AlgreenUssing i 1858 i sin ”Efterret
ninger om Kallundborg”,1 og mo
tiverer samtidig anledningen til
denne artikel; 150 året for rådhu
sets indvielse.

Råd-, ting- og arresthuset, der i
det efterfølgende blot vil blive
omtalt som rådhuset, ligger på
Torvet i Kalundborg med post
adressen Torvet 3A. Bygningens
opførelseshistorie har ikke før
været genstand for en selvstæn
dig artikel, og under arbejdet
med denne artikel har flere
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Fig 1: Rådhuset efter ombygningen 1941-42, der totalt ændrede bygnings oprindelige
udseende. Alle overflødige bygningsdetaljer blev fjernet, og de rundbuede vinduer og
døre blev erstattet af rektangulære. Risalitten blev forhøjet, så tagetagen kunne
udnyttes, og de gule mure blev overpudset og malet i en lys gråblå farve (sammenlign
med fig 5).

spørgsmål rejst sig - bl.a. hvem
var rådhusets arkitekt, og hvor
for gik der syv år fra rådhuskom
missionens nedsættelse til råd
husets indvielse?

Kilderne og forhistorien

1 Kalundborg Rådstuearkiv i
Landsarkivet for Sjælland findes
”Forhandlingsprotokol for Kom
missionen til opførelse af et

Kulturne.
185».

Miillebanken

a Vor finie Erk»'
b RaÄÜ-Thing-ofc'ArrcsÜuius.
c Gamle Rands tue
<1. Borgerskole
e. Friskole,
f Arbeidshiius
«. tàdighuus.
h.
<1°
saak.tldic Lalin Skole
i Nyboder
k. Sygehuns
L Äaandv.erki rsüf.telse
in Asyl
h. Havnevæsenets Materiaibvyniiiu
o. I.odslum.s
p Forhen .Latinske Skole

Fig 2: På dette kort fra 1859 (fra Fr. Algreen-Ussings ”Efterretninger om Kallundborg) ses rådhuset liggende i ensom majestæt i
Slotsvænget, hvor Kalundborg Slot lå indtil svenskekrigene 1658-60.

Raadhus i Kallundborg” samt
”Correspondancebog vedkom
mende Raad-, Ting- og Arrest
husets Opførelse i Kallundborg”.
Begge arkivalier er uvurderlige
kilder til opførelseshistorien, da
Kalundborgs første avis ”Kal
lundborg Avis” først udkom fra
1856? 1 arkivalierne i rådstuear
kivet findes et løst bilag fra 27.
august 1845 med ”bemærkninger
af kommunalbestyrelsen i Ka
lundborg over den af bygningsin
spektør Friis i København forfat

tede konceptberegning betræf
fende en råd- og tingstue med til
hørende arrest bygning”. 1 sam
me bilag henvises til en tegning,
der ikke synes at eksistere læng
ere. Omtalte Frederik Ferdinand
Friis3, kgl. bygningsinspektør for
Sjælland havde i 1844 tegnet råd
huset i Holbæk, og kommunalbe
styrelsen i Kalundborg har vel
fundet det naturligt at bygge
videre på hans erfaringer herfra,
da rådhusplanerne begyndte at
tage form.

To år senere, den 26. maj 1847
bliver der ved kongelig resolu
tion nedsat en kommission, der
skal stå for opførelsen af et råd-,
ting- og arresthus for Kalund
borg købstad og Ars og Skippinge herreder. Til kommissio
nen udpeges borgmester og by
foged Peter Feddersen, herreds
foged Albert Gude, proprietær
von Barner og købmand J.P.
Hammer. Kommissionen holder
sit første møde den 12. novem
ber 1847. (Kommissionen omta-
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1er i flæng sig selv som komiteen
i sin protokol og korrespondan
ce, men i denne artikel bruges
navnet kommissionen).

Ønsket om et nyt rådhus går
imidlertid meget længere tilbage,
for allerede i 1807 erhvervede
Kalundborg kommune Torvet 10,
hvor nu ”Den røde skole” ligger.
Det var planen, at der her skulle
opføres et rådhus, men det blev
som bekendt ikke til noget. Mon
ikke manglende økonomisk for
måen var en væsentlig faktor
hertil? Der kan også have spillet
visse byplanmæssige overvejer
ind. At placere et rådhus på
Torvets nordside ville bryde har
monien og symmetrien i Høj
byens middelalderlige byplan.
Den endelige placering østligst i
Højbyen med udsigt til Vor Frue
kirke gav rådhuset en langt mere
fremtrædende plads i bybille
det.4 Og så var der vel også en vis
symbolik i at opføre et nyt ”mag
tens tempel” ovenpå ruinerne af
Kalundborg Slot, hvorfra store
dele af Nordvestsjælland (Ka
lundborg len) var blevet styret
gennem århundreder.
Det gamle rådhus i Adelgade
Den 2. juni 1539 gav kongen
Kalundborg by skøde på gavl
bygningen Adelgade 8 til råd-
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Fig 3: Arkitekt Jens Paul Jacobsens tegninger af vest- og sydfacader Øverst ses vestfa
caden mod Torvet. På tegningen ses tydeligt de gennemgående sandstenbånd, der
løber under vinduerne på begge etager. Over indgangsdøren ses rigsvåbenet, som råd
huskommissionen besluttede at erstatte med Otto Evens relief af Justitia. På tegningen
er også angivet en aldrig realiseret inskription under uret.
Nederst ses sydfacaden mod Slotsgade. Til venstre ses rådhuset, i midten mellem
bygningen med den solide port ind til arrestgården, og til højre ses arrestbygningen. Alt
i alt et fint sammenhængende og velproportioneret bygningskompleks.

stue. Bygningen var oprindeligt
en del af Bispegården, som efter
reformationen blev inddraget
under kronen og i stil med det
øvrige bispegods bortsolgt og
uddelt til private og offentlige
formål.

Kælderen var indrettet til arrest
og stueetagen til råd- og tingstue.
I 1760 blev der indrettet et kon
tor i stueetagen, som i øvrigt
også rummede byens arkiv.
Pladsen var begrænset, og efter
at have været rådhus og arrest i
mere end 300 år kunne bygning
en ikke længere honorere tidens
krav. Således var man i 1850 nødt
til at leje et værelse ude i byen til
gældsfængsel.
I 1840 var der ved kgl. resolution
nedsat en kommission til reform
af fængselsvæsenet, og allerede i
1841 kom en forordning om
skærpede krav til arresthuse.
Reformen påbød bl.a., at der ved
alle ny- og tilbygninger af og til
arresthuse skulle indføres et cel
lesystem. Denne fængselsreform
var medvirkende til et omfatten
de råd- og arresthusbyggeri i de
danske købstæder i 1840erne.
Kommissionen begynder
arbejdet
Ved kommissionens andet møde
den 30. november 1847 fremlæg

ges et brev fra bygningsinspek
tør Friis, ”hvori han undskylder
sig for at tage kommissionens
anmodning til følge om at begive
sig her til byen for at være kom
missionen til vejledning med
hensyn til nogle spørgsmål byg
ningen vedkommende.”
Kommissionen vedtager på den
ne baggrund at bede Friis anbe
fale en anden arkitekt til opga
ven. Vi kender ikke svaret fra
Friis, men i mødet den 19.
december 1847 bemærkes det,
”at arkitekt Jacobsen havde indfun
det sig i kommissionen efter indby
delse for at assistere samme i stedet
for inspektør Friis, som deri var for
hindret. "

Med arkitekt Jens Paul Jacob
sens5 tilstedeværelse kunne der
nu træffes en række vigtige
beslutninger. Den nøjagtige place
ring af rådhuset på Slotsvænget
skulle besluttes, og kommissio
nen vedtager, at der forinden skal
foretages en række prøveudgrav
ninger på stedet for at bestemme
jordbundsforholdene.

Herudover besluttes det
1. at anbringe en kælder under
rådhusbygningens
sydlige
tredjedel,
2. at rådhuset skulle have en
kampestenssokkel,

3. at to jernlygtepæle skulle an
bringes foran bygningens faca
de,
4. at taget skulle lægges af grå
smøgede tagsten,
5. at der så snart omstændighe
derne tillod det skulle afhol
des licitation over leverancen
af bakkegrus,
6. at der på lignende måde skulle
anskaffes grundsten, som ikke
skulle være under en alen på
nogen led,
7. at planeringsarbejdet på byg
gepladsen skulle foretages så
snart vejrliget tillod det,
8. at arkitekt Jacobsen skulle
skaffe kommissionen en kon
duktør,
9. at arkitekt Jacobsen skulle for
syne kommissionen med en
arbejdstegning.
Resultatet af prøveudgravninger
ne fremlægges på kommissio
nens møde den 4. januar 1848.
Der var gravet 8 huller, og i tre af
hullerne fandt man rester af
slotsbygningen. I det nordre hul
ved rådhusets vestfacade, der
var 7 alen og 4 tommer dybt,
bestod bunden af en fast og
noget fugtig blanding af sand og
1er, og på den nordre side af hul
let stod en tyk kampestensmur
til samme dybde som hullet. I det
søndre hul ved rådhusets vestfa-
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Fig 4: Arkitekt Jens Paul Jacobsens oprindelige grundplan af stueetagen, inden Fængselsdirektøren i 1852 besluttede, at bygningen
længde skulle reduceres fra 42 til 37 alen.
Nederst ses rådhusets stueetage med den centrale forhal. Til venstre er der herredsting og til højre er der byting. På 1. salen (ikke
med på tegningen) er der rådstue til venstre og sessionslokale til højre.
I mellembygningen mod syd ud mod Slotsgade er der gældsarrest, port ind til arrestgården og lejlighed til arrestforvareren. Senere
blev mellembygningen indrettet lokaler til det kommunale politi.
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cade, 9 alen og 8 tommer dybt,
antog man at der havde været en
brønd, som var opfyldt. I det
midterste hul på den østlige linie
ved arresthusets ydre facade, 7
alen 18 tommer dybt, var de to
sider af hullet to kampestensmu
re omtrent i ret vinkel og næsten
til samme dybde som hullet. De
øvrige fem huller var af varieren
de dybde, og bunden bestod af
1er, sand eller grus.
Prøveudgravningerne giver an
ledning til visse overvejelser,
men kommissionen beslutter at
lade arkitekt J.P. Jacobsen kigge
på resultaterne og om muligt
dimensionere bygningsfunda
menterne herefter.

Der ser ud som om byggeriet er
ved at komme i gang. Arkitekt
J.P. Jacobsen fremsender teg
ninger og overslag på byggear
bejdets pris, kommunalbesty
relsen optager et lån på 7.000
Rbd. til 6% i rente og en løbetid
på 28 år, og kommissionen hen
vender sig til baron ZytphenAdeler, Adelersborg om en mur
stensleverance fra Starreklinte
Teglværk. Endelig indrykker
kommissionen i marts 1848
annoncer i Berlingske Tidende
for at søge efter skriftlige tilbud
på bygningsentreprisen.

Men den 20. april 1848 indløber
et brev fra amtet med medde
lelse om, at ”det for herredernes
vedkommende fornødne lån på
13.333 Rbd. forgæves er søgt i
Kongens Kasse.” Kommissionen
meddeler amtet, at hvis ikke
pengene kan skaffes til veje
inden 14. august 1848, mener
man ikke at bygningsarbejdet
kan påbegyndes i år. Amtet fik
ikke skaffet pengene, og i februar
1849 skriver kommissionen til
Starreklinte Teglværks ejer
Zytphen-Adeler, at man ikke tør
lave aftale om anskaffelsen af
resten af bygningsmaterialerne,
da kommissionen ser sig nødsa
get til at standse med byg
ningsarbejdet af mangel på
penge.
I 1849 mødes kommissionen blot
en gang, primært for at opfordre
amtsrådet til på anden måde at
tilvejebringe kapitalen til rådhu
sets opførelse. Det efterfølgende
år bliver det også kun til et
enkelt møde, hvor nogle økono
miske anliggender drøftes.

reders jurisdiktioners bidrag til
byggeriet.
Tegningerne til byggeriet fore
lægges for justitsministeren og
fængselsdirektøren, og sidst
nævnte pålægger en reduktion af
bygningens længde fra 42 til 37
alen. Det betyder indskrænk
ninger af retslokalerne og arrest
forvarerboligen samt at der bli
ver en celle mindre.

Der kommer først for alvor gang
i sagerne, da amtmand Pløyen
den 23. juni 1852 dukker op i
Kalundborg og tilkalder kommis
sionen. Til borgmester Quistgaard overdrager Pløyen 9.000
Rbd., som Ars og Skippinge her

Kommissionen antager omgåen
de Tvede til et månedligt hono
rar på 65 rd. Dermed er Tvedes
lykke gjort i dobbelt forstand.
Tvede bliver en kendt mand i
Kalundborg, og efter at rådhus
byggeriet er tilendebragt får han

Vilhelm Tvede bliver
konduktør

I starten af 1848 accepterede
kommissionen arkitekt J.P. Ja
cobsens forslag om at antage
Ferdinand. Meldahl6 som kon
duktør på byggeriet. Men da byg
geriet gik i stå kort derefter, kom
Meldahl ikke i aktion. Da byggeri
et bliver genoptaget i 1852, er
Meldahl imidlertid rejst på studi
eophold i Tyskland og Schweitz,
og i stedet anbefaler J.P.
Jacobsen den unge arkitekt
Vilhelm Tvede,7 som for øjeblik
ket er beskæftiget hos bygmes
ter Nebelong.

13

flere store opgaver byen. Da Vor
Frue kirke skal restaureres og
midtertårnet skal genrejses 186771, er det med Tvede som arki
tekt, og i 1874 tegner han for
kommunen en ny skolebygning
til Torvet.
Men ikke nok med at konduktør
jobbet kaster opgaver af sig,
Tvede møder også sin tilkom
mende Maren (kaldet Manne)
Ostermann i Kalundborg. Hun
var datter af købmand Henrik
Christoffer Ostermann, som
1849-50 i øvrigt var medlem af
rådhuskommissionen.

Byggeriet starter

Vilhelm Tvede tiltræder som
konduktør den 1. september
1852, og hans første opgave bli
ver at få lagt grunden til byggeri
et i efteråret 1852. Et fornyet for
søg på at finde en entreprenør,
der vil påtage sig byggeentrepri
sen ender uden held, og kommis
sionen holder derfor offentlig
licitation over byggearbejdet
den 12. oktober 1852. Ved denne
licitation får Murermester Rønn
omgående til opgave at udgrave
grunden, bortkøre jord og plane
re. Når dette er gjort, skal han

Fig 5: Rådhuset som det så ud fra opførelsen og frem til den store ombygning 1941-42.
Ved en sammenligning med fig 1, kan man se hvor hårdhændet ombygningen fjernede
arkitekt Jens Paul Jacobsens oprindelige udtryk.
Foran rådhuset ses personale med borgmester og byfoged Robert Stricker som nummer
to fra højre, hvilket daterer fotoet til perioden 1903-08.
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sørge for at kampestensarbejdet
ved grundsætningen kan være
udført til 1. februar 1853, ellers
skal han betale en mulkt på 5
Rbd. for hver dag, han overskri
der tidsgrænsen.
Licitationens øvrige udfald frem
går ikke direkte af kommissio
nens forhandlingsprotokol, men
ved hjælp af senere forhandling
er og korrespondance kan føl
gende håndværker- og leveran
dørliste opstilles:
• Murerarbejdet, murermester
Rønn, Kalundborg
• Tømrerarbejdet, tømrermester
Rudkjøbing, Kalundborg
• Malerarbejdet, malermester
Vogelberg, Kalundborg
• Stenhuggerarbejdet,
Jochumsen, København
• Kakkelovne m.v., jernstøber
Meldahl, København
• Støbegods til arresten, jernstø
ber Otto Bock, København
• Smedearbejdet til fængselscel
lernes inventar, smedemester
Scharling, Kalundborg
• Snedkerarbejdet til fængsels
cellernes inventar, snedker
N.C. Jensen, Kalundborg
• Brolæggerarbejdet, stenhugger
Wilhelm, Kalundborg
• Badekar, bødker Hansen,
Kalundborg

kommissionen konduktør Tvede
til at bestille et basrelief i jern hos
billedhugger Otto Evens8 i
København. Det bliver imidlertid
ikke rigsvåbenet, men derimod
retfærdighedens gudinde Justitia
siddende på en løve, der bliver
basrelieffets motiv. I venstre hånd
bærer hun et sværd og i højre en
vægt. Relieffet findes i dag på
museet i Kalundborg9.

Fig 7: Justitia-relieffet udført 1853 af billedhugger Otto Evens til rådhusets hoved
indgang. Relieffet viser retfærdighedens gudinde Justitia siddende på en løve. Relieffet
er sandsynligvis nedtaget i forbindelse med den store ombygning i 1941-42 og derefter
bragt til museet, hvor det i mange år henstod i kælderen. I sommeren 1999 istandsat
te museet relieffet for overskuddet fra salg af Kalundborgvin..

I starten af 1853 er kommissio
nen travlt optaget af at indkøbe
egnede byggematerialer, blandt
andet udtages der tømmer på
byens tømmerpladser.

En anden opgave, der optager
kommissionen meget i 1853 er
placeringen af en brønd. Efter
tegningerne skulle brønden pla
ceres i gården mellem rådhuset
og arrestbygningen, men kon
duktør Tvede advarer kommis
sionen mod den skade bygnings
fundamenterne kan tage ved at
lade en dyb brønd grave i den
løse, opfyldte jord. Resultatet

bliver, at kommissionen får
amtets godkendelse til at lade
brønden anbringe 16 alen (ca. 10
m) fra rådhuset. Samtidig beslut
ter kommissionen at lade brøn
den opføre af brændte sten, og at
pumpeindretningen skal være af
jern. Mon ikke denne brønd er lig
med den offentlige bybrønd ved
hjørnet af Slotsgade, som vi ken
der fra gamle fotografier?

På J.P. Jacobsens gamle tegning af
rådhuset kan man se, at Jacobsen
har forestillet sig at rigsvåbenet
skulle sidde over rådhusets
hovedindgang. 1 1853 bemyndiger

Byggeriet skrider planmæssigt
frem henover sommeren 1853,
men håndværkerne må alligevel
være kommet i tidnød, for den
29. september 1853 giver kom
missionen tilladelse til, at hånd
værkerne kan arbejde ved lys
indtil kl. 9 om aftenen. Det er dog
en betingelse, at Tvede fører til
syn med at lygten bruges forsvar
ligt. Kommissionen er naturligvis
bange for at ilden i lygten skal
antænde en brand i bygningerne.
Den 19. december 1853 melder
Tvede, at al tømrer, smede- og
glarmesterarbejde er fuldført.
Derimod mangler der stadig lidt
murerarbejde i form af hvidtning
m.v. og opsætning af to kakkelov
ne. Snedkeren mangler at opsæt
te trappegelænder og skranker,
mens maleren mangler nogen
oliemaling og al limmaling.
Den 10. august 1854 er byggeriet
fuldført, og synsmændene møl-
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Hvem var rådhusets arkitekt
egentlig?
Det er hævet over al tvivl, at
Frederik Ferdinand Friis lavede

de første tegninger og overslag i
1845. Disse dannede baggrund
for kommissionens første beslut
ninger om korrektioner og specie
fikke detaljer i 1847. Da Friis
imidlertid ikke kunne hjælpe
kommissionen yderligere, antog
denne i stedet Jens Paul Jacob
sen som arkitekt på rådhusbyg
geriet.

Fig 8: Fra et byrådsmøde omkring 1946 ses den nyindrettede og meget moderne
byrådssal. Således er al belysningen uplights fra Louis Poulsen, der giver et indirekte
lys i lokalet. Til højre ses borgmester Peter Hansen og kommunaldirektør Gunnar
Christensen. Møblementet blev efter kommunesammenlægningen i 1970 solgt til
Hvidebæk Kommune.

1er Kjeldsen, Værslev og murer
mester Raun senior, Kalundborg
finder alt i forsvarlig og antagelig
stand. Eneste bemærkninger er,
at der mangler fire lampetter i
den store sal, men disse er iflg.
Tvede bestilt, og de vil blive
opsat, så snart de bliver leveret.
Efter veloverstået synsforretning
overdrager konduktør Tvede
bygningerne til kommissionen
ved at overrække kommissio
nens formand,
borgmester
Becker nøglerne til hovedind
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gangen, porten og arrestbygning
en. Bygningerne er hermed klar
til at blive taget i brug - og behø
rigt indviet. Der findes desværre
ingen beskrivelser af, hvordan
indvielsen den 30. august 1854 er
forløbet.
Det færdigbyggede rådhuskom
pleks må have taget sig impone
rende ud i landskabet, hvor det
lå med sine store murmasser
som den eneste bygning på den
gamle slotsplads.

Jens Paul Jacobsens tegninger
fra 1848 er bevaret i rådstuearkivet. Desværre ser Friis tegninger
ikke ud til at eksistere længere,
så en sammenligning er derfor
ikke mulig. Lad os antage, at dis
positionsplanen og bygninger
nes dimensioner i det store og
hele kan tilskrives Frederik
Ferdinand Friis. Men mon ikke
Jens Paul Jacobsen til gengæld
har udnyttet sin mulighed for at
give bygningerne sit personlige
præg, da han i 1848 lavede teg
ningerne hertil. Sammenligner vi
rådhusets ydre med kendte
arbejder af Jens Paul Jacobsen
som f.eks. rådhusene i Nykøbing
Mors10 og Faaborg, så bærer råd
huset i Kalundborg umiskendeli
ge fællestræk med disse.

Endelig har Vilhelm Tvede som
konduktør naturligvis også haft
indflydelse på visse detaljer, som
først kunne endelig besluttes,
mens byggeriet stod på.
Men det vil næppe være helt for
kert at slutte, at rådhusets arki
tekt var Jens Paul Jacobsen efter
oplæg fra Frederik Ferdinand
Friis.
Rådhusets funktioner
Det ligger uden for denne arti

kels formål at give en samlet
oversigt over den kommunale
administrations udvikling. Men
for at give et indtryk af rådhu
sets oprindelige funktioner må
det nævnes, at borgmesteren
indtil retsreformen i 1919 tillige
var byfoged.11 Retsreformen
opløste byfogdens tidligere tre
dobbelte stilling som dommer,
politimester og kongevalgt borg
mester, idet der blev ansat sær
skilt dommer og særskilt politi
mester og indført folkevalgt
borgmester. Indtil dette tids
punkt dannede rådhuset ram
men om byfogedens tre funktio
ner; der var byrådssal, retssal
for byretten og politistation for
det kommunale politi. Herud
over var der også retssal for her
redsretten og et sessionslokale.
Kimen til den kommunale admi
nistration, som vi kender den i

dag, blev lagt med ansættelsen af
kommunens første stadsingeniør
Bølling-Ladegaard i 1918 og før
ste kommunesekretær Axel Niel
sen i 1919. 1 1922 viser en opgø
relse, at den kommunale admi
nistration består af 8 medarbej
dere. Størstedelen af disse holdt
ikke til på rådhuset men på det
kommunekontor, der ca. 1917
var indrettet i Bispegården,
Adelgade 6.

Selv om den kommunale admi
nistration voksede frem mod
1940, så var der på ingen måde
tale om vokseværk. 11940 bestod
den nemlig af blot 16 medarbej
dere. Først efter ombygningen
1941-42 fik rådhuset den funk
tion, som vi i dag forbinder med
et rådhus.
Når rådhuset ikke var i brug til
officielle formål, blev det især i
sine tidligste år også anvendt til
forskellige sociale og kulturelle
formål. Rådstuesalen (1. sal til
venstre) blev brugt til koncerter,
og ganske kuriøst dannede den
rammen om Indre Missions store
fører Vilhelm Becks ”afdans
ningsbal” i midten af 1850erne.
Vilhelm Beck var på det tids
punkt 4. lærer ved skolevæsenet
i Kalundborg, og i ”Erindringer
fra mit liv” fortæller han, at han

lejede byrådssalen i Kalundborg
til et ”afdansningsbal, da han var
blevet vakt. Herefter skulle det
være slut med dans og kortspil.
Den nye arrest fik 10 enkeltceller,
2 fællesarrester og 1 gældsar
rest. Den kunne rumme 16 arres
tanter, men burde højest rumme
12. Ved folketællingen 1860 var
der 9 arrestanter, alle mænd i
alderen 27-50 år. 4 er byretsarre
stanter, 4 er herredsarrestanter
og 1 er søretsarrestant.
Til at holde opsyn med arrestan
terne ansatte man arrestforvarer
Niels Hansen Schultz, der sam
men med en tjenestedreng
boede i arrestforvarerboligen.
Schultz var samtidig rådstuetje
ner.
Ombygningen i 1941-42
I 1940 var rådhuset og arresthu
set del i en byttehandel mellem

kommunen og staten. Det kom
munale politi, der holdt til i råd
husets mellembygning ud mod
Slotsgade var fra 1938 overgået
til staten. Politiet manglede der
for en bygning, der kunne rum
me byens samlede politistyrke.
Til dette formål afstod kommu
nen den gamle tekniske skole i
Slotsvænget. Kommunens tredje
del af arresthuset overgik også
til staten, og til gengæld fik kom
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munen overdraget statens to
tredjedele af rådhuset.
Da kommunen var blevet eneejer
af rådhuset, blev det i 1941-42
underkastet en gennemgribende
ombygning, der radikalt ændre
de bygningens udseende.

Ved ombygningen blev der ind
skudt en etage (2. sal) ved at for
høje risalitten (facadefrem
springet) mod Torvet. De rund
buede vinduer blev erstattet
med rektangulære, og de mar
kante sandstensbånd, der løb
rundt om bygningen langs vindu
ernes underkant blev fjernet. Til
slut blev bygningen overpudset
og bemalet i en lys gråblå farve,
hvilket førte til tilnavnet ”det grå
rådhus.” Portgennemgangen i
mellembygningen ud mod Slots
vænget blev muret til, og lokaler
ne blev omdannet til kontorer.
Endelig blev den rundbuede ind
gangsdør med relieffet af Justitia
erstattet af en rektangulær ege
træsdør med et stort overvin
due. Bygningens udtryk blev
totalt forandret i retning af en art
nyklassicisme, og projektet
havde oven i købet været til
udtalelse hos Nationalmuseet.
Men Nationalmuseets udtalelse
medførte tilsyneladende kun, at
byrådet valgte projekt 2 frem for
projekt 1, der indeholdt både søj
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ler og altan på facaden. Arkitekt
på ombygningen af rådhuset, der
kostede ca. 140.000 kr., var kom
munens stadsbygmester Ejnar H.
Nielsen.
Også rådhusets indre blev be
rørt af ombygningen. Kontorer
og mødelokaler fik nyt, moderne
inventar, og byrådssalen blev ny
indrettet med specialfremstillet
”mødeskranke”, hvor 10 af de 11
byrådsmedlemmer sad i hestes
koform med front mod den cen
trale pult med borgmester og
kommunesekretær. Disse var
flankeret af to monstrøse fakkel
lamper.
Der er ingen tvivl om, at ombyg
ningen gav en bedre og mere
rationel udnyttelse af rådhusets
lokaler. Og set med nutidens øjne
er det nyindretningen, der er
styrken i ombygningen. Næsten
100 års ophobninger af inventar
og snurrepiberier blev erstattet
af en stilren helhed grænsende
til det funktionalistiske.

Bygningens ydre led derimod
nærmest ubodelig skade ved
ombygningen. Bygningens pro
portioner kom ud af takt ved
risalittens forhøjelse, og mange
fine bygningsdetaljer forsvandt.
Men værst af alt, så forsvandt
den arkitektoniske sammenhæng

mellem rådhus og arresthus, så
arresthuset pga. rådhusets stør
re bygningsmasse nærmest kom
til at ligne et påklistret vedhæng.
Rådhuset i dag
Væksten i kommunale opgaver
medførte, at rådhuset allerede i
starten af 1960erne blev for
trangt til de mange medarbejdere
i administrationen.
I 1963 flyttede Teknisk For
valtning fra rådhuset til Kaalund
Kloster, og senere flyttede også
Socialforvaltingen og Kulturel
Forvaltning ud i byen. I 1975
udbrændte Kaalund Kloster, og
da dette var blevet totalrenove
ret i slutningen af 1977, flyttede
Borgmesterkontoret og Økono
misk Forvaltning ind her. Tilbage
i rådhuset var kun Skattefor
valtningen og Skolepsykologisk
Kontor (PPR).

Byrådet var efter kommunesam
menlægningen i 1970 flyttet ”til
bage” til den nyistandsatte
byrådssal i det gamle rådhus i
Adelgade.
Fra 2004 indgik Kalundborg
Kommune i et skattesamarbejde
med en del af omegnskommuner
ne, og størstedelen af Skatte
forvaltningens
medarbejdere
flyttede til det nye skattehus i
Gørlev.

I slutningen af 2004 flyttede de
tilbageblevne medarbejdere fra
Skatteforvaltningen til Økonomi
forvaltningen
på
Kaalund
Kloster. I dag er Arbejds
markedscentret flyttet ind i råd
husets stueetage og l.sal, mens
PPR fortsat residerer på 2. salen.
Nyeste renovering

Rådhuset fremstod i ca. 60 år
med sortglaserede tegl og lyse
blå mure efter renoveringen
1941-42. For få år siden blev råd
husets ydre igen renoveret efter
lange diskussioner om især far
vevalget. Renoveringen var gan
ske radikal i alt fald i sin farveholdning, idet taget blev udskif
tet med et nyt, rødt tegltag og
murene blev malet lysegule.
Synd at byens vise fædre ikke
benyttede lejligheden til at gen
skabe sammenhængen i Jens
Paul Jacobsens gamle bygnings
kompleks.
Trods sammenbygning fremstår
rådhus og arresthus i dag som to
vidt forskellige bygninger med
arresthusbygningen som den
mest tro mod arkitektens
oprindelige udtryk.

Noter

1 Frederik Algreen-Ussing (183869) efterlod sig ved sin død et
manuskript om Kalundborgs
historie fra 1858 med enkelte,
senere tilføjelser. Dette manu
skript blev efter hans død
udgivet som bogen ”Efter
retninger om Kallundborg” i
1869.
2 Kallundborg Avis udsendtes
første gang i 1856, hvor den
blev trykt i Slagelse. 1 1857
etablerede bogtrykker Chr. G.
Tortzen sig i Kalundborg, og
han overtog udgivelsen af
Kallundborg Avis. Første
nummer trykt i Kalundborg
udkom 13. oktober 1857.
3 Frederik Ferdinand Friis,
1793-1865, Arkitekt. Kgl. Byg
ningsinspektør for Sjælland
1831; for København, Fred
eriksborg, Holbæk og Born
holms Amter fra 1850. Akade
miets vicedirektør 1857.
Blandt hans arbejder skal
nævnes restaureringen af
Ribe Domkirke (1843-45, sam
men med N. S. Nebelong),
rådhus i Holbæk (1844), tingog arresthus i Sønder Bjærge
ved Horsens (1846 ), toldkam
merbygning i Holbæk (1847 ),
straffeanstalten i Horsens
(Horsens Tugthus) (1847-53),
Vridsløselille Fængsel (1856-

59, fuldført af N. S. Nebelong).
4 Tine Bro, Dansk Center for
Byhistorie, undersøgte i 2002
dansk rådhusbyggeri under
enevælden (frem til 1848) og
konkluderede: ”Det fremgår
med al tydelighed af undersø
gelsen, at langt de fleste råd
huse ligger på byens torv
eller i umiddelbar nærhed
deraf. Til tider endda placeret
MEGET tæt på kirken, som vi
ser det i Roskilde og Århus;
der har man en fornemmelse
af, at rådhuset ligefrem be
vidst spærrer for kirken;
måske en magtprovokation
for at vise, hvem der var mest
betydningsfuld. Med place
ringen midt på byens torv er
det klart, at de funktioner,
rådhuset har varetaget, er
blevet anset for at være af
stor betydning; så stor at byg
ningen skulle have en af de
mest fremtrædende place
ringer i bybilledet.”
5 Jens Paul Jacobsen, 1804-56,
Arkitekt. Kgl. bygnings- og
materialforvalter ved Civil
etatens Materialgaard i Kø
benhavn. Blandt hans arbej
der kan nævnes hovedbyg
ning til Egebjerggård (tidl.
kaldt Einsiedelsborg) på Fyn
(1830); rådhuset i Faaborg
(opført 1839-40 af Jørgen
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Lang), fyrtårn i Hanstholm,
rådhus i Nykøbing Mors sam
men med EF. Friis (1846-47).
6 Ferdinand Meldahl (18291908 ), arkitekt, var som pro
fessor i bygningskunst fra
1864 og direktør for akademi
et 1873-90 en af dansk arkitek
turs mest toneangivende
skikkelser i sidste halvdel af
1800-tallet. Blandt hans vig
tigste opgaver kan nævnes
genopførelsen af Frederiks
borg Slot. Meldahl var i sin
studietid et par gange kon
duktør for Jens Paul Jacob
sen, så det var ingen tilfældig
hed, at Jacobsen anbefalede
netop ham til rådhusbyggeri
et i Kalundborg. Som et kurio
sum kan det nævnes, at kak
kelovnene til rådhuset blev
leveret af Ferdinand Meldahls
far, der var jernstøber i
København.
7 Vilhelm Tvede, 1826-91, Arki
tekt, Gift 1857 i Svallerup med
Maren (Manne) Ostermann,
1836-1916, datter af Købmand
Henrik Christoffer Oster
mann.
Udvalgte arbejder: Råd-, tingog arresthus, Stubbekøbing
(1860), de Classenske Boliger
på Godthåbsvej (1866-80),
Præstø Amts tvangs- og
arbejdsanstalt,
Næstved
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(1867),
Humlebæk kirke
(1868), Vedbæk kirke (187071), rådhuset, Nakskov (187273), råd-, ting- og arresthus,
Nykøbing F. (1873-74), De eng
elske Huse, Ny Toldbodgade
43-59 (1873-74), arresthuset,
Ringsted (1875); Industri
foreningen
med
teater,
Næstved (1876), sygehus,
Nyborg (1878), råd-, ting- og
arresthus, Sorø (1881), endvi
dere talrige landbrugsbygning
er. Restaurering og Ombyg
ning af rådhuset i Nyborg
(1861-62) og Kalundborg Kirke
(1867-71). I Kunstindustri
museet findes en tegning til en
alterdug til Kalundborg kirke
(ikke benyttet).
8 Billedhugger Otto Evens
(1826-95) var uddannet på
Kunstakademiet i København
og arbejdede i flere år hos
H.W. Bissen. Han har en alsi
dig produktion af statuer,
grupper og, buster mv., eks
empelvis blev hans bronze
statue af Kong Frederik VII
rejst på torvet i Sorø i 1877
(kopi opstillet i Grenaa 1884,
og en yderligere kopi opstillet
i Varde 1885). Helt i tidens
ånd var Otto Evens især opta
get af at skildre store historis
ke og nationale personlighe
der.

9 Relieffet er sandsynligvis
nedtaget i forbindelse med
den store ombygning i 194142 og derefter bragt til muse
et, hvor det i mange år henstod i kælderen. I sommeren
1999 istandsatte museet reli
effet for overskud fra salg af
Kalundborgvin.
10 Rådhuset i Nykøbing Mors er
opført 1846-47 efter tegninger
af Jens Paul Jacobsen med
visse korrektiver af Frederik
Ferdinand Friis.
11 For Kalundborgs vedkom
mende er der den lille krølle
på historien, at byrådet ved
en vakance i byfogedembedet
i 1914 fik lov til at indstille en
borgmesterkandidat. Byrådet
indstillede guldsmed Georg
Lander, der fik kongelig ud
nævnelse som borgmester.
Da han trak sig som borgmes
ter i 1918, overtog byfoged
Hakon Gjessing posten, og
først i 1920 fik byen sin første
folkevalgte borgmester.

Herman Sandby - cellist i Amerika
og komponist i Rørvig
Karin Eklund Jensen

I landsbyen Sandby i nærheden af
Svinninge lå der en ganske
almindelig firelænget bondegård
med mødding, svinehus og stak
have, samt en dejlig stor have
med frugttræer, køkkenhave og
humlehave. Gården tilhørte Niels
Frederik Pedersen og Lisbeth
Hansdatter og deres otte børn.

Niels Frederik Pedersen var aktiv
amatørmusiker, og da musik var
en naturlig og elsket del af børne
nes opvækst, fattede flere af dem
hurtigt interesse for musik. De
deltog aktivt i sognets arrange
menter, og familien havde nær til
knytning til egnens spillemænd,
såsom Jens Julius, der hverken
kunne læse eller skrive, men som
viste et særligt talent på harmoni
ka. Musik fik en så fremtrædende
plads i familiens hverdag, at tre af
børnene fik en konservatorieuddannelse, og af praktiske årsager
ændrede de det oprindelige fami
lienavn Pedersen til Sandby. Den
ældste af de musikalsk begavede
børn var Kristian Sandby. Han

Fig 1: Gården i Sandby. Efter akvarel af Marie Olsen, Torpelund.

modtog de første violintimer hos
sin onkel, Jens Olsen fra gården
Torpelund ved Eskebjerg, og vir
kede efter endt uddannelse som
kgl. kapelmusiker. Anna Sandby
studerede i København og Paris
og blev en anerkendt pianist.
Den yngste af de otte børn var
Herman Sandby, født den 21.
marts 1881. Som 7-årig fik han en
cello af sine forældre, hvilket var

en af de lykkeligste begivenheder
i hans barndom. Han fik sin første
undervisning i cello hos kgl.
kapelmusiker Frederik Ovidius
Hansen, kaldet Holbæk-Hansen,
som var broder til musiker og
snedkermester Ditlev Hansen i
Holbæk.

På grund af børnenes studier i
København valgte Niels Frederik
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Pedersen at sælge gården og flyt
te familien til hovedstaden, så
det har kun været de tidligste år
af sin barndom, at Herman
Sandby opholdt sig på landet. Da
hans ældre broder, Frederik,
senere blev læge i Sdr. Jernløse
og samtidig var en anset amatør
fløjtenist i omegnens lille musik
forening, bibeholdt Herman sta
dig tilknytningen til området. Det
skulle senere vise sig, at han
efter en enestående musikalsk
bedrift i Europa og Amerika
længselsfuldt vendte tilbage til
egnen.

Fig 2: Herman Sandby (cello), Kristian Sandby (violin), Anna Sandby (klaver)
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Fig 3: Herman Sandby, 1900

Da Sandby var 14 år, skaffede
dirigenten Johan Svendsen ham
et stipendium til musikkonserva
toriet i Frankfurt am Main, hvor
han studerede cello og komposi
tion fra 1895 - 1900. Her traf han
den australske pianist og kompo
nist Percy Grainger, som han ind
ledte et livslangt og trofast ven
skab med. Kort efter sin studie
tid i Frankfurt var han allerede
en eftertragtet solist, og i starten
af 1900-tallet koncerterede han
flere steder i Danmark, lige fra de
små stationsbyer, hvor koncer
terne blev holdt på kroen, til de
store provinsbyer, der ofte
havde en musikforening. Den
lokale landbefolkning kom lang
vejs fra for at høre og opleve
gårdmandssønnen, der havde
vundet udenlandsk ry. Foruden
koncerter i Danmark opholdt
han sig i flere perioder i England,
hvor han ved Percy Graingers
hjælp efterhånden fik skabt kon
takt til tidens kunstnere og
mæcener. Det blev til mange kon
certer, hvor han også fik lejlig
hed til at vise sig som den ska
bende kunstner, idet der her var
rige muligheder for at få opført
sine bearbejdelser af skandina
viske folkeviser, som altid høste
de ros.
Dronning Alexandra blev særlig
betaget af folkeviseudsættel-

Fig 4: Herman Sandby og Percy Grainger, den 25.10.1904. (Peter Newland)

seme. I 1905 spillede Sandby på
Buckingham Palace, og da dron
ningen i 1907 rejste til Danmark,

telegraferede hun til Sandby, at
hun ønskede endnu en opførelse.
Herman Sandby og Percy Grain-
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ger havde så to koncerter på
Buckingham Palace, og det var
ved en af disse koncerter,
Sandby fik forbindelse til Ame
rika, hvor han i 1908 blev ansat i
Philadelphia Orchestra.
Sin karriere som cellist førte ham
til bl.a. England, Holland, Fran
krig, Italien, Tyskland, Norge og
Sverige, men toppen af hans udø
vende kunst blev årene i Ame
rika. Det var også her, han fik den
varmeste modtagelse af sine sen
romantiske kompositioner, som
var musik præget af lyriske
toner, og som med den særegen
instrumentering fremkaldte fan
tasifulde klangvirkninger. I Dan
mark var man mere reserveret
over for hans værker, og da han
efter 11 succesrige år i Amerika
vendte tilbage til sit fædreland,
var han en lille mand op imod
tidens monopolagtige kreds af
musikere og komponister. Men
trods en langvarig og sej kamp
fik han dog opført mange af sine
kompositioner i Danmark både
ved koncerter og i radioen, som
blev hans store redning. Han fik
betaling for opførelserne af sine
værker, og da musikken underti
den også blev udsendt af uden
landske radioer, kunne hans ven
ner i udlandet løbende følge med
i hans kompositoriske virke.
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Alene i 1939 blev hans kammer
musik- og orkesterværker såle
des udsendt i radioen i England,
Belgien, Tyskland, Ungarn, Jugo
slavien, Amerika og Australien.
Fra 1920 og frem til sin død i 1965
forsøgte han hovedsagelig at
ernære sig som komponist, og
hans koncertvirksomhed var
ikke så omfattende. Hans værk
fortegnelse strækker sig fra
instrumentalmusik til vokalmu
sik, hvor orkesterværkerne, stry
gekvartetterne og hans bearbej
delser af skandinaviske folkevi
ser for cello/violin og klaver blev
mest udbredt.
Ansættelse i Philadelphia
Orchestra
Af en historisk oversigt over

”Principal Players of the
Philadelphia Orchestra” fremgår
det tydeligt, at Herman Sandby
var ansat i to omgange som før
stecellist i orkestret. Først i 190204 og siden i 1908-16. Fra hans
første periode er det meget
beskedent med kildemateriale,
men han beskrev sin første tid i
Philadelphia som svær og en
som, og det amerikanske folk
som højst besynderligt.
Fire år efter, den 2. oktober 1908,
rejste Sandby igen til Amerika,
hvor han genoptog sin stilling
som førstecellist i Philadelphia

Fig 5: "Kaiserin Auguste Victoria"

Orchestra, som på dette tids
punkt var under dirigenten Carl
Pohligs ledelse. Han rejste via
Hamborg til New York med dam
peren ”Kaiserin Auguste Victo
ria”, som var et stort skib med
plads til 625 passagerer på 1.
klasse.
På grund af økonomiske om
stændigheder havde han lånt
pengene til turen, men rejste dog
på første klasse. Vejret var fint og
maden god, så han levede et luk
suriøst liv, han ikke var vant til.
Tiden udfyldte han med at læse
fortællinger af Falster og et par
af Henrik Ibsens tidligere skue
spil, bl.a. ”Hærmændene paa
Helgeland”, som senere blev
hans inspirationskilde til en
opera.1
På båden mødte han to orkester
musikere
fra
Philadelphia
Orchestra, og de omtalte med
respekt deres dirigent, Carl
Pohlig, som en autoritær men
også behagelig mand. Sandby

skulle overtage pladsen i orkest
ret efter en belgisk cellist ved
navn Britt, som ikke havde for
mået at spille de store krævende
værker for cello, såsom Dvoraks
Cellokoncert i h-mol og Tjaikovskijs Rokoko-variationer op.
33, værker som Sandby tidligere
havde opført i London og Berlin.
De to orkestermusikere må have
haft kendskab til Sandbys talent,
for de erklærede, at de sjældent
havde hørt en så fremragende
cellist.
Med Sandbys ansættelse i
Philadelphia Orchestra blev
Dvorak og Tjaikovskij straks sat
på programmet. Kontrakten med
orkestret strakte sig fra 19081916, og det blev til mange ind
holdsrige og lærerige år. Carl
Pohlig valgte spændende værker,
som Sandby ikke tidligere havde
haft kendskab til, og efter en visit
i hans private hjem var Pohlig
interesseret i at lære Sandbys
kompositioner at kende. Pohlig
havde ellers ry for at være en
tilbageholdende mand, som nor
malt ikke havde tæt kontakt til
sine orkestermusikere, men
Sandby havde gjort et stort ind
tryk på ham og hans familie.
Sandby fik en god start i Amerika,
og efteråret 1908 blev en travl
periode med mange koncerter.

Hans forlovede, Alfhild de Luce,
var stadig i Europa, hvor hun stu
derede fransk i Paris. 1 de første
par måneder i Philadelphia boede
Herman i kedelige baggårdsvæ
relser, men da Alfhild nogen tid
senere stødte til, havde han fun
det en pæn og stor lejlighed med
udsigt til træer. Den 24. december
1908 blev Alfhild og Herman
Sandby gift. De faldt godt til og fik
i Philadelphia efterhånden en stor
bekendtskabskreds.
Sandby fik hurtigt oparbejdet en
frugtbar karriere som cellist og
komponist. Han var ansat i
Philadelphia Orchestra i otte år,
og ud over Pohlig kom der andre
rutinerede dirigenter såsom
Leopold Stokowski og Eugène
Ormåndy på podiet. Kontrakten
med orkestret gjaldt kun i vinter
perioden, og her måtte han priori
tere sin øvning på celloen højere
end kompositionsarbejdet, da det
ofte var krævende værker, han
skulle udføre. Kun i perioder,
hvor koncertvirksomheden ikke
var så omfattende, blev der tid til
at skabe nye værker, og under et
seks ugers ophold i New York
komponerede han en koncert for
cello og orkester, som i 1916 flere
gange blev opført af Philadelphia
Orchestra med ham selv som
solist og med Stokowski som diri
gent.

Ud over sin fastansættelse i
Philadelphia Orchestra, hvor
kontrakten blev fornyet flere
gange, optrådte Sandby ved
store symfonikoncerter i New
York, Philadelphia, Baltimore,
Washington, Pittsburg, Cleve
land og mange andre byer. Han
opnåede endda at spille i Det
Hvide Hus i Washington for både
Præsident Taft og Præsident
Wilson.
Senere blev han ansat som første
cellist og lærer ved Combs Music,
også i Philadelphia, og besty
relsen på Combs Broad Street
Conservatory offentliggjorde, at
Herman Sandby havde fået dygti
ge og attraktive elever, som efter
endt uddannelse formåede at
opnå ansættelse i de store og
kendte orkestre i Amerika, såsom
Boston Symphony Orchestra,
The New York Symphony og
Philadelphia Orchestra.
Indtil 1919 boede Herman og
Alfhild i Amerika om vinteren,
hvor den udøvende kunst var
hovedbeskæftigelsen
for
Herman, og om sommeren i
Danmark, hvor han skabte sine
værker. Sandbys indkomst var
på dette tidspunkt så stor, at de
blot behøvede at opholde sig i
staterne i fem til seks måneder
om året, og alligevel var der
penge til opsparing.

25

Denne plet var mig hellig på grund
af dens historiske overtoner - her lå
de gamle konger begravet under
kæmpehøjene, der var bygget af
kampesten og bevokset med blom
strende vildroser og hvidtjørn. Den
var mig hellig på grund af resterne
af de gamle egeskove og de egen
artede former på sandklitterne, der
snoede sig som en slange gennem
de rødviolette lyngmarker. Hver
gang jeg besøgte denne plet, som
oprindeligt hed ”Røvervig”, følte jeg
noget synge inde i mig, og jeg for
nemmede, at her ville jeg kunne
komponere. Nu er denne plet blevet
min, og den har vist sig at være det
eneste sted i verden for mig.2

Fig 6: Sommerhuset Havhøj i Rørvig. Foto: Karin Eklund Jensen.

Sommerhuset Havhøj i Rørvig
Om foråret vendte de tilbage til
Danmark og boede i sommerhu
set Havhøj i Rørvig, hvor der var
fred og inspiration til komposi

tionsarbejdet. Arbejdet med at
skabe musik fyldte det meste af
hans tid om sommeren, og det
var ham en uvurderlig gave, at
han ikke var nødsaget til at
opholde sig i storbyen på denne
tid af året.
Sandby var fuld af fascination
over den danske natur, og det
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gav ham inspiration til at kompo
nere. I særdeleshed omegnen ved
Rørvig optog ham meget, og det
blev hans foretrukne opholdssted
livet igennem. Huset Havhøj
eksisterer stadig, og vejen er nu
opkaldt efter Sandby. I dag er det
et stort sommerhusområde, men
dengang lå Havhøj ensomt, kun
omgivet af marker, skov, sø og
ikke mindst havet, hvilket var den
helt store inspirationskilde til
Sandbys musik. I en amerikansk
avis udtrykte han sin kærlighed
til området således:

Det var her, han komponerede
flere af sine strygekvartetter og
sine fortolkninger af de skandi
naviske folkeviser. Sommerop
holdet i Rørvig var i stor kon
trast til den tilværelse, han og
Alfhild havde om vinteren i
Philadelphia. Til Percy Grainger
gav han ofte udtryk for, at livet
på Havhøj i Rørvig var det han
drømte om, og at arbejdet i
haven og skabelsen af nye kom
positioner var hans yndlings
beskæftigelse. Med årene i
Amerika havde han udelukkende
til hensigt at opbygge en formue,
så han efter nogle års slid mere
eller mindre kunne trække sig til-

Den eftertragtede cellist i
Philadelphia

Fig 7: Herman og Alfhild til hest.

bage fra verdensscenen. På
Havhøj dyrkede Alfhild og Her
man jorden. Det var en bevokset
have med frugttræer, men deres
helt store interesse var at opleve
naturen til hest. Når Herman
trængte til at slippe musikken,
red han og Alfhild på deres heste
hen over markerne og ned til
havet, hvor de svømmede i det
kolde vand, og hvor hestene
bagefter rullede sig i det fine
sand, og dengang var stræknin
gerne så øde, at de ofte lod hes
tene galopere frit omkring på
stranden.
Når man i dag taler med folk i
Rørvig om Herman og Alfhild, så
huskes parret hovedsagelig for
deres færden med hestene.
Herman betegnes som en hen
synsfuld og høflig mand, mens
Alfhild huskes som en ejendom
melig skikkelse, der red omkring
med sit flagrende hår, og som
lokalbefolkningen omgikkes med
varsomhed og respekt.

I forbindelse med sin ansættelse
i Philadelphia Orchestra deltog
Sandby i utallige af koncerter,
både med orkestret og i andre
sammenhænge. I 1909 optrådte
han f.eks. i The Rubinstein Club
på Arlington Hotel i Washington.
Sandby havde tidligere på dagen
spillet med Philadelphia Orche
stra i byen, og det havde gjort så
stort et indtryk på klubbens
medlemmer, at de straks engage
rede ham til en solokoncert.
Ofte var han solist ved orke
strets koncerter, og hvis han
optrådte ved egne koncerter, var
det ofte pianisten Ellis Clark
Hammann, som akkompagnere
de ham. Alfhild Sandby havde
ellers tidligere fungeret som
akkompagnatør, men efter hen
des egen bedømmelse kunne
hun ikke leve op til det høje
niveau, og da hendes mand efter
hånden forlangte de bedste pia
nister, skete det kun en sjælden
gang, at hun medvirkede. Men et
program fra den 5. januar 1917
røber, at Alfhild sad ved flyglet
ved en koncert på Bryn Mawr
College i Pennsylvania.
En af de cellokoncerter, som han
ofte spillede, var Dvoraks Cello
koncert i h-mol. Den 3. december

1909 opførte Philadelphia Or
chestra dette værk med Sandby
som solist. Koncerten foregik i
Academy of Music, som var
orkestrets faste tilholdssted.
Han blev fremkaldt adskillige
gange og måtte til sidst give et
ekstranummer, hvor han spillede
en af Bachs Suiter for Cello. I
samtlige avisanmeldelser fik han
stor ros for sit cellospil, og ifølge
de amerikanske anmeldere over
gik hans tekniske spil og ikke
mindst hans musikalske for
tolkninger de fleste cellister.

Takket være skønheden i hans
tone, hans brillante spil, hans rene
intonation og rigdommen i hans
udtryk blev hans fremførelse af
Dvoraks indsmigrende, men ingen
lunde lette musik fra først til sidst
fulgt af det store publikum med
udelt opmærksomhed og tydelig
glæde. Det var en udførelse, der
ville have gjort enhver cellist ære
foran dette publikum, og som var til
strækkelig til at placere Hr. Sandby
i første række blandt virtuoserne i
hans klasse.3
Sideløbende med sin fastansæt
telse i orkestret dannede han sin
egen kvartet under navnet RichSandby Quartet med Thaddeus
Rich som første violinist, Johann
Grolle på viola, Alfred Lorenz på
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denne lejlighed blev han akkom
pagneret af 16 musikere fra Phi
ladelphia Orchestra. Denne kon
cert fandt sted den 26. januar
1910. Ud over kvartetten og fol
keviserne spillede Sandby og
hans akkompagnatør, Ellis Clark
Hammann, stykker af Schumann,
Sinding, Saint-Saëns og Goltermann. Så Sandbys navn var i
stort omfang repræsenteret i
aftenens program.

Aeolian Hall

Tuesday. Dec. 1(1. 1918
Al 8:15 P. M.

HERMAN

SANDBY
RECITAL
ASSISTED BY

JLYA SCHKOLNIK
Violin

SRANR GUROWITSCH
Violin

HERBERT BORODKIN
Viola

WALTER GO1/DE
Piano

STEINWAY PIANO USED

For the Benefit of the Danish Women’s Civic League
War Relief Work
The Danish Women’s Civic League has up to the
present time contributed thousands of knitted gar
ments to the U. S. Navy, and will continue its war
relief work according to the greatest need.
Tickets, $2.00 to 50 Cts.
Boxes $15.00 (No War Tax), at Box Office
Aeolian Hall, 34 West 43rd Street, New York
Mail Orders to

Management, Music League of America, Inc., 1 W. 34 Street, N. Y.
Phono

(Troplpv

Fig 8: Forsiden til koncertprogram i Aeolian Hall, New York, 10. december 1918.

andenviolin og ham selv på cello.
Ved en koncert i Witherspoon
Hall, Philadelphia opførte de
Sandbys Strygekvartet i e-mol\
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hvilket gav stor applaus fra de
tilstedeværende. Men størst suc
ces fik han for sine bearbejdelser
af skandinaviske folkeviser. Ved

I løbet af få sæsoner blev Sandby
en kendt skikkelse, især ved de
stort besøgte koncerter Popular
Concerts kom publikum for at
opleve dette danske fænomen. I
1910 var Herman Sandby hjemme
i Danmark for at tjene sin sidste
værnepligt, dog kun 21 dage, og
da den populære førstecellist fra
Philadelphia Orkestra atter var
tilbage på akademiet, kom det til
stor bevågenhed i aviserne. I en
artikel beskrives det således:
Jeg så ham på The Academy of
Music efter en orkesterprøve i man
dags. Jamen, du altforbarmende!
Hans lange sorte lokker, som han er
berømt for på begge sider af
Atlanterhavet, var væk. Alle speku
lerede over grunden, men ingen
havde mod til at spørge ?

Danskheden i Sandbys musik
Sandbys fortolkninger af de

skandinaviske folkeviser gjorde i
særlig grad lykke hos det ameri
kanske publikum. Stykkerne var
udsat for to instrumenter, f.eks.
for cello og klaver, men ofte blev
de spillet af stort orkester. Be
gejstringen var stor, det havde
nyhedens interesse, og publikum
kunne identificere sig med den
nordiske og lidt mystiske kultur.
Selv i Norden var der beundring.
Edward Grieg skulle engang have
udtalt, at det var som at høre de
gamle spillemænd fra Tele
marken igen. Sandby formåede
på celloen at udføre en helt spe
ciel teknik som kaldtes ”double
stop”, og som ellers kun de nor
ske spillemænd kunne udføre på
det norske instrument, hardangerfelen.
Hvor sandfærdigt han dog fangede
den mystiske bedrøvelse og næsten
smertelige ømhed i den svenske
"Värmlandsvisan” - den ophøjede
melankoli og den storladne fortviv
lelse i den finske ”Minkastaidan”,
og den intense glæde og sorgløshed
i sin egen danske ”Roselil”.6

Det hændte, at Sandby forlod sin
faste plads i orkestret og overtog
Pohligs dirigentpodium. I febru
ar 1910 gav dette anledning til

omtale i ikke mindre end syv avi
ser. Koncerten var den niende af
de såkaldte Popular Concerts og
foregik på Academy of Music.
Sandby åbnede koncerten med
sin Concert Ouverture op 4. Hans
forgænger i denne position var
Sergej Rakhmaninov, som havde
fremført en af sine symfonier.
Sandbys ouverture var kompo
neret i 1905 og var antagelig det
værk, som han gav titlen I
Danmark, Værket blev i de ameri
kanske aviser beskrevet som
noget specielt dansk, og titlen
kunne lige så godt have været
”Impression from the Danish
Coast”7. Ouverturen fik en fantas
tisk modtagelse, men spørgsmå
let er, om publikums store inter
esse skyldtes, at komponisten
var kendt som en fremragende
cellist, eller om værket virkelig
vakte opsigt.

Omkring samme år havde Dr. og
Mrs Thomas Shearer arrangeret
en privat koncert til ære for
Pohlig. Det var en eftermiddags
koncert i deres private hjem,
hvor man havde inviteret ca. 300
gæster, hovedsaglig fra New
York, Washington og Philadel
phia. Stuen var pyntet med pal
mer, roser og violer, og eftermid
dagens program bestod af vær
ker komponeret af musikere fra

Philadelphia Orchestra, heri
blandt Sandby. Han fik her opført
to af sine nordiske folkeviser
udsat for cello og klaver samt
uddrag af sin Strygekvartet No. 2 i
e-mol op. 8*
En amerikansk avisanmelder til
kendegav, at hvad Herman
Sandby præsterede med sit
musikalske virke kunne ligestil
les med, hvad H.C. Andersen
gjorde for Danmark inden for det
litterære.9 I de amerikanske avi
ser fik han kun positive be
mærkninger, og da han efter de
første par sæsoner var blevet et
kendt fænomen, trak koncerter
ne med Philadelphia Orchestra
fulde huse, hvis bare Sandby var
solist, og glæden var særlig stor,
når koncerterne afsluttedes med
hans folkeviser.

Et eksempel på disse stykker var Hr
Sandbys eget arrangement af en
dansk folkevise, som han spillede
som ekstranummer i aftes. Denne
enkle melodi med dens mindelser
om og forbindelser til hans fædre
land viser Sandby, når han er bedst.
Selve melodien er klagende, grænsende til det patetiske, og i udfø
relsen af den blide cantabile viser
Sandby, at han er en af verdens
store mestre inden for cellospillets
kunst.™
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1. Verdenskrig

Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914,
blev Sandby indkaldt til Kyst
artilleriet i Danmark og måtte for
en tid forlade Amerika. Selvom
USA og Danmark var neutrale i
krigen, aftjente Sandby sin vær-

Fig 9: Herman Sandby som soldat
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nepligt i Danmark, og med sit
gode hjerte og sin erindring om
hvordan det var at være mindre
bemidlet, følte han, at han måtte
yde en ekstra indsats for krigens
ofre. I april 1914 tilrettelagde han
derfor sin første velgørenheds
koncert med det formål at skaffe
penge til de indkaldtes familier.
Men Sandby havde stadig fast
ophold i Amerika, og kort før han
atter drog tilbage til Staterne for
at gennemføre en planlagt turné
gennem en række amerikanske
byer, afholdt han den 15. septem
ber 1914 endnu en koncert til for
del for de indkaldte soldaters
familier.
Koncerten, som blev overværet
af kongen og dronningen, blev en
succes. Det danske publikum
fulgte med stolthed den verdens
berømte ”soldat”, som frivilligt
tog hjem til sit fædreland for at
aftjene sin værnepligt.
I løbet af disse krigsår spillede
Sandby til utallige velgørenheds
koncerter i Amerika, for Røde
Kors, National War Relief,
Canteens og Camps Naval Re
serves. Den 10. december 1918 i
Aeolian Hall, New York, deltog
Sandby sammen med andre
kunstnere i en støttekoncert til
fordel for ”Danish Women’s Civic
League War Relief Work”, hvor

de danske kvinder havde strikket
tusindvis af klædestykker til den
amerikanske hærs soldater. Ind
tægten fra koncerten gik til disse
danske kvinders støttearbejde.
Det blev en fest for alle danskere,
da det gav anledning til at vise
taknemmelighed over for Ame
rika, og koncertens midtpunkt
var afgjort Sandby, som af hele
den amerikanske presse var ble
vet fremhævet som en uovertruf
fen personlighed. Hans nyeste
komposition, Strygekvartet nr. 3 i
C-dur, var udvalgt til et af afte
nens værker. Kvartetten havde
allerede i private kredse vakt så
stor opsigt, at der ved den
offentlige koncert den 10. de
cember blev iscenesat en stor
reception, hvor den fik sin første
private opførelse. Sandbys nye
komposition blev straks aner
kendt, og han fik nogle flotte
anmeldelser.
En af de danske aviser, som også
var repræsenteret ved koncer
ten, beskrev stemningen i kon
certsalen som festlig med en flot
opførelse af Sandbys kvartet:
Sandby vandt i Sandhed en smuk
Sejr ved Fremførelsen af det pragt
fulde, moderne Værk, som gav et
sjæleligt Billede af den indre
Stemning, præget af dansk Natur og
Atmosfære, fremtryllende for Ens

indre Blik side Enge og sarte Farver
over Sjællands Kyst den bedaarende og henrivende yndefulde danske
Sommernat. 11
De sidste år i Amerika
Efter at have været ansat i
Philadelphia Orchestra i otte år
bestemte Sandby sig til at drage
til New York for at søge nye
udfordringer, og i marts 1916 gav

han sin afskedskoncert. Han spil
lede for en totalt udsolgt sal,
hvor han bl.a. opførte Dvoråks
Cellokoncert. Hans virtuose cel
lospil var blevet et kendt fæno
men i Amerika, og i fem forskelli
ge aviser høstede han rosende
ord. Han blev betegnet som den
bedste cellist, amerikanerne
havde hørt i årevis, selv blandt
verdens største cellister. Pub
likum applauderede ham varmt,
og han måtte give adskillige ek
stranumre, hvilket gav ham
muligheden for at spille flere af
sine egne kompositioner. 1 anled
ning af denne koncert blev der
trykt et postkort, hvis forside
bærer et billede af Sandby med
teksten: ”The Eminent Danish
Cellist-Composer”, og på bagsi
den var der trykt små citater fra
diverse anmeldelser. Så Sandby
blev både omtalt som cellist og
som komponist.

I de sidste år i Amerika var det
vanskeligt for Sandby at vise sig
offentligt. Han fik stadig hyppige
re alvorlige tilfælde af nældefe
ber. I to somre opholdt Alfhild og
Herman Sandby sig i Bar Harbor,
som var et feriested, hvor kendte
og ledende folk fra New York
mødtes. Man forventede, at
Sandby deltog i det sociale sam
vær, hvilket ofte var svært på
grund af hans tilstand. Nælde
feberen forværredes, og i 1919
blev opholdet i Amerika afbrudt
af Sandbys dårlige helbred. I
april måned rejste de begge hjem
til Danmark for at tilbringe som
meren i Rørvig. Sandby var så
kraftigt angrebet af sygdommen,
at den danske læge frarådede
ham at vende tilbage til Staterne.
Nældefeberen varede otte måne
der, og omkring samme tids
punkt forlangte USA, at han skul
le søge amerikansk borgerskab,
så efter disse omstændigheder
valgte han at blive i Danmark.
Det var sørgmodigt for både
Herman og Alfhild Sandby at
efterlade en strålende karriere
og deres hyggelige lille lejlighed.
Alfhilds veninder solgte indboet
og sendte pengene til Danmark.
Selv om parret mere eller mindre
var nødsaget til at afbryde deres
udmærkede liv i USA, havde det
fra starten været Sandbys plan,

at han efter nogle gode indtje
ningsår i Amerika atter ville slå
sig ned i Danmark og hellige sig
sin komposition. Men savnet af
deres amerikanske omgangs
kreds blev stor. De havde igen
nem alle årene opbygget en god
og trofast bekendtskabskreds,
hvor man havde hjulpet hinan
den.

Opholdet i Amerika var højde
punktet i Sandbys karriereforløb.
Her traf han betydningsfulde
personligheder, fik prøvet kræf
ter med verdens bedste musike
re og dirigenter og fik stor aner
kendelse, både som cellist og
som komponist. Med denne bal
last var han rustet til at vende
hjem og kæmpe for sin komposi
tion og falde til ro i det land, han
holdt så meget af.
Fra 1920 boede han og Alfhild
dels i Rørvig og dels i Køben
havnsområdet, men han nåede
på intet tidspunkt en tilsvarende
position i sit fædreland. Nok
oplevede han flere epokegøren
de afsnit i sit liv, som f.eks. da
radioen blev medvirkende til at
sprede kendskabet til hans
musik. Men som Sandby udtryk
te mange år senere, var Danmark
for lille et land med alt for stor
konkurrence, hvor man ikke
skulle komme for tæt på sine kol-
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leger. I Amerika var forholdene
større, og samarbejdet mellem
de fremherskende kunstnere var
mere intenst, de modarbejdede
ikke hinanden. I et interview i
anledning af sin 60 års fødsels
dag udtalte han følgende:

Jeg fik at føle, at blandt de største
Kunstnere eksisterer hverken Mis
undelse, Nag eller personlig For
følgelse. De var altid de bedste
Venner og delte hinandens Sorger og
Glæder. Ved Badestedet Bar Harbour
spillede jeg nogle Maaneder Tennis
hver dag med Fritz Kreisler og
Danseren Nisjinski. Og da jeg sidst
opholdt mig i New York, deltog jeg i
et Selskab hos den amerikanske
Pianist Ernst Schelling, hvor et halvt
Hundrede af Verdens bedste Virtu
oser var samlet. Jeg kan blot nævne
Paderevski, Rakhmaninof, Fritz
Kreisler, Jascha Haifetz, Mischa
Elman, Godofski. Hver enkelt gæst
var et Verdensnavn. Amerika drager
dem til sig fra alle Jordens Egne.'-

I Amerika var han en eftertragtet
kunstner både hos publikum og
blandt sine kolleger, og man kan
næsten sammenligne hans popu
laritet med den tids idoldyrkelse.
Hans ydre har uden tvivl under
støttet hans kunstneriske virke.
Han var smuk, høj, slank og med
en mørk teint. Gennem egne og
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andres værker levede han i sin
kunst, publikum blev grebet af
den kærlighed, han lagde i
musikken, og unge elever så i
ham et uopnåeligt ideal.
Når Sandby talte om denne
sande kunst og om universets
harmoni, mente han, at musik
skulle komme fra hjertet og ikke
fra hjernen. 1920’erne var en
periode, hvor disharmonisk
musik var et nyt fænomen, især i
den europæiske musikkultur.
Sandby mente, at den ultimative
sandhed var harmoni, at musik
skulle bero på følelser, dyrkes
lidenskabeligt og ikke matema
tisk. At han var romantiker til
fingerspidserne, lagde han aldrig
skjul på.
Som samtidens andre komponi
ster stod Sandby i skyggen af
Carl Nielsen, og han havde svært
ved at finde fodfæste hos de dan
ske anmeldere og modernistiske
komponister. Carl Nielsen var
ikke just nogen frontfigur og
inspirationskilde for Sandby, og
hans skeptiske syn på Nielsens
udtryksmåde i musikken fortæl
ler både om deres vidt forskelli
ge emotionelle udtryksformer,
og at Sandby ikke kunne leve op
til storheden i den musik Nielsen
skabte. Sandby var senromanti
ker og inspireret af de nye
impressionistiske klangfænome

ner. Uden hensyntagen til hvad
der ellers opstod af nye udtryks
midler og stilretninger, formåede
han at udvikle sit eget musikal
ske livsværk. Hans stil blev i
udlandet kaldt for ”noget speci
elt nordisk med en særegen
sandbysk tone”, som man ikke
hørte hos nogen anden kompo
nist. Herhjemme blev hans
musik betragtet som uopfindsom
med en alt for udslidt senroman
tisk tone med hang til drømme
flugt og følelsesladet banalitet.
Desværre var det ikke alle i hans
samtid eller for den sags skyld i
hans eftertid, som bemærkede,
hvilken kunst Sandby var i stand
til at skabe. Men trods den mas
sive modstand var publikum
samt en trofast kreds af kunstne
re så begejstret for hans musik,
at han ved deres støtte fik
opbygget og gennemført en sta
bil komponistkarriere.
Egentlig bør man ikke skelne
mellem hans udøvende kunst og
hans skabende kunst, for Sandby
formåede med begge dele at
skabe en inciterende kontakt
mellem sig selv og publikum.
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Hellekister fra dolketiden på
“Værs Bakke” ved Dragsholm
Klaus Ebbesen

gyndt, og i det meste af vor
verdensdel gik mændene med en
bronzedolk i bæltet. Det er
denne internationale dolkmode,
som ved starten af dolktiden
også slog igennem i Danmark.
Men her i landet holdt vi fast ved
vort eget, gammelkendte råstof;
flint. Til gengæld raffineredes
flinthugningsteknikken til det
fuldkomne. Med den såkaldte
fladehugningsteknik var det
muligt for dolktidens folk at lave
næsten papirtynde flintredska
ber. Ligeledes skabtes hele
kunstværker i flint, som f.eks.
den berømte Hindsgavl-dolk.

Fig I: Værs Bakke, Fårevejle sogn. Profil og plan af højen.

Indledning
Dolktiden er navnet på den sid

ste del af stenalderen. Perioden
har fået sit navn efter tidens
karakteristiske våben: flintdolke
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ne. Det var en ny slags våben,
som dukkede op ved starten af
perioden. Det skete efter inspira
tion fra Vesteuropa. Ude i Europa
var bronzealderen allerede be

Dolktiden blev i mange år opfat
tet som en kort overgangsfase
mellem den ”rigtige” stenalder
og bronzealderen. Perioden var
derfor heller ikke genstand for
særlig stor, arkæologisk interes
se. Det har vist sig at være en
fejlbedømmelse.
Det er efterhånden lykkedes at få
lavet så mange C 14-dateringer af

materiale fra dolktiden, at man
kan sige noget om periodens
længde. Det viser sig, at dolkti
den starter ca. 2.400 f.Kr. og
varer til ca. 1.700 f.Kr. - Dolk
tiden er altid er altså en meget
lang periode på ca. 700 år - eller
et tidsrum som fra Valdemar Sejr
til i dag!
I modsætning til en kort, ikke
særlig interessant overgangsfase
må dolktiden i dag opfattes som
en af de lange, meget store old
tidsperioder. Den har sin helt
egen karakter.

Folk boede i meget store, velbyg
gede træhuse. Det var typehuse,
bygget og indrettet ens i hele
Sydskandinavien. Husene var ca.
30 m lange og 8 m brede eller
med ca. 240 kvadratmeter under
tag. Det er godt og vel dobbelt så
meget som et almindeligt, mo
derne parcelhus. Husene var
bygget af svært egetømmer og
havde en dør midt for hver lang
side samt et stort tag af rør og
siv. Husene lå spredt over landet;
muligvis indtil 2-3 huse ved siden
af hinanden nogle steder. Om
landsbyer var der endnu ikke
tale.
Folk så ud nogenlunde som os.
De gik klædt i vævet uldtøj, som
blev holdt sammen af bennåle.
Alle dolktidens mennesker leve

de på landet og ernærede sig
som bønder, sandsynligvis med
hovedvægten på oksehold. Det
blev suppleret med jagt, fiskeri
og indsamling.
Når døden kom, blev de døde
klædt i deres bedste tøj. Ligene
blev lagt i en simpel trækiste
og/eller svøbt i en kohud.
Derefter blev liget sat ind i en
gammel jættestue, placeret i en
nyopkastet gravhøj, sat ned
under en stenlægning på flad
mark eller placeret i en af tidens
karakteristiske hellekister.
Hellekisterne er en af dolktidens
nye gravformer. De er bygget af
store, kløvede stenplader (hel
ler) og beregnet til successive
begravelser. Det er netop disse
to ting, som definerer en helle
kiste.
To særlig karakteristiske helle
kister blev i 1938-39 undersøgt i
den såkaldte ”Værs Bakke” lige
syd for Dragsholm i Odsherred1.
Gravhøjen.
”Værs Bakke” er navnet på
en høj bakke lige syd for
Dragsholm i Odsherred. Land
skabet deromkring er et meget
kuperet morænelandskab. Litorina-skrænten ned til det gamle
stenalderhav ses lige vest for ste
det og i dag er der kun ca. 700 m

mod vest til Nekselø Bugt. På
toppen af bakken fandtes ruiner
ne af en gravhøj fra oldtiden.
Højen havde i mands minde
været overpløjet. Den var dog
stadig ca. 2 m høj og mindst 20 m
i diameter. I 1938 begyndte lods
ejeren at tage sten på stedet og
opdagede derved et par grave.
Højen undersøgtes derfor i 1938
og 1939 af museumsinspektører
ne K. Thorvildsen og C.J. Becker
fra Nationalmuseet.
Undersøgelsen afslørede, at høj
en dækkede over to små senneolitiske gravhøje, hver med sin
centrale hellekiste (Fig. 1. - grav
B og grav F). Højene har ligget
helt ind til hinanden. I forbin
delse med anlæggelse af en ny
grav har man derefter i ældre
bronzealder bygget en meget
stor, kuplet gravhøj hen over de
gamle stenalderhøje. Endnu
senere i bronzealderen har man
anlagt flere, sekundære grave i
højen2. Det er stenaldergravene
som påkalder sig interesse.
Hellekiste 1

Hellekiste 1 (grav B). Hellekisten
var dækket og omgivet af en stør
re stendynge, bestående af håndtil hovedstore marksten, de stør
ste lagt lige omkring kisten.
Stendyngen var 7,25 m i største
diameter. Hellekisten var place-
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Fig 2: Værs Bakke, Fårevejle sogn. Hellekiste 1 med stendynge, set fra sydvest.

ret næsten midt i denne sten
dynge. Den var orienteret nordøst-sydvest. Hellekisten var ind
vendig 2,3 m lang og fra 0,6 til 0,8
m bred, med største bredde lidt
fra den nordøstlige ende. Kisten
var 0,75 m bred i NØ og ca. 0,50,6 m bred i SV. Den var bygget af
4 sten på hver langside, en svær
endesten i nordøst og to mindre
sten i sydvest (fig. 2). Loftet dan
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nedes af 6 dæksten, hvis mellem
rum var udfyldt med mindre
sten. Der iagttoges endvidere
mange kilesten mellem disse og
sidestenene. Hellekistens nord
østlige ende var sværere bygget
end den sydvestlige. Både sideog dæksten var større og bred
den og højden var større.
Fylden i hellekisten var fin, løs
jord, iblandet enkelte håndstore

sten. 0,4 m nede fremkom et ske
let liggende udstrakt på ryggen
med hovedet i sydvest (fig. 3).
Kraniet lå ca. 20 cm fra SV-enden
med ansigtet opad. Armene var
strakt ned langs siden. Umid
delbart under dette skelet fand
tes endnu et skelet, liggende
udstrakt på ryggen med hovedet
mod sydvest og armene strakt
ned langs siden. Hovedet lå ca.

Fig 3: Værs Bakke, Fårevejle sogn. Hellekiste 1 med den sidst gravlagte. Set fra nordøst.

0,4 m fra SV-enden med ansigtet
mod nordvest. Midt i kisten og
nær den sydøstlige langside
fandtes et skiferhængesmykke.
Det kunne ikke direkte knyttes til
nogen begravelse.
Umiddelbart nordøst for kisten
fremkom en ca. 1 kvadratmeter
stor knogledynge. Den indeholdt
skeletdele af mindst 4 individer.
Knoglerne var dog dårligt beva
ret og en del af knoglerne var
itubrudt allerede i oldtiden.
Knogledyngen var delvis ødelagt
ved ejerens gravning og havde
strakt sig ind over den nordøst
ligste dæksten. Der iagttoges
også spredte skeletrester i stør
stedelen af stendyngen til alle
sider for kisten.
C.J. Becker fremhæver i sin
udgravningsrapport, at hellekis
ten har sin sværeste ende mod
nordøst; modsat det almindelige
på de sjællandske hellekister,
hvor denne vender mod øst. På
trods heraf ligger de to lig med
hovedet mod sydvest, som
tidens skik er, men altså med
dette i kistens ”fodende". Ganske
tilsvarende ligger bunken af
udrømmede skeletdele fra de
ældre begravelser ved kistens
nordøstende, som skik er, men
kommer derved til at ligge ved
den svære, lukkede ende. For
klaringen er sandsynligvis den,
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at de sidste gravlæggelser er
foregået på et tidspunkt, hvor
man havde glemt, at kisten ikke
var bygget, som den almindelige
byggeskik var for hellekister på
Sjælland.
Det eneste fund i hellekisten er
som nævnt er skiferhængesmykke (fig. 6,3 s. 40). Det har et Y-formet ophængningshul i den øvre,
største ende. Hullet er indboret
både oppefra og fra smalsiderne.
Her er hængesmykket 1,1 cm x
1,1 cm stort, mens den samlede
længde er 8,2 cm. Den nedre
ende er let afrundet. Der er ikke
ornamenter på hængesmykket3.
Hellekiste 2

Fig 4: Værs bakke, Fårevejle sogn. Hellekiste 2, uåbnet. Set fra nordvest.
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Hellekiste 2 (grav F) stod i den
sydlige del af en stendynge, som
nåede 0,75 m over dens dæksten.
En af stenene i stendyngen var
en slibesten. Hellekisten var ori
enteret nordvest-sydøst. Den var
bygget i en 0,5 m dyb nedgrav
ning i undergrunden og var ori
enteret nordvest-sydøst. Den var
2,7 m lang; 0,75 m bred i SØenden, smalnende til mod NVenden, hvor den var 0,45 m bred
og 0,75 m høj (fig. 4). Nord
østsiden bestod af 5 sidesten,
sydvestsiden af 3 sten, mens der
stod 1 sten for hver ende.
Stenene var lige høje og de fleste
kunstigt kløvet. Den ene syntes

Fig 5: Værs Bakke, Fårevejle sogn. Hellekiste 2 set fra nord-vest med skeletresteme.

hentet nede på strandbredden.
Loftet bestod af 3 flade dæksten,
kløvet ud af én og samme sten.
Mellemrummene var tætnet med
småsten og fed, grusblandet 1er.
Den nordvestlige dæksten nåede
ikke hen over endestenen, så her
var anbragt to mindre sten. I den
sydøstlige ende sluttede dækste
nen heller ikke til kistens ende
sten. Denne åbning var lukket af
en lille dynge af hovedstore og
lidt større sten. Dyngen var 1,25
m lang, 1,5 m bred og havde
ingen lertætning.
Mellemrummene mellem side
stenene var også tætnet med
småsten og stenfliser, hvoraf
nogle stod lodret. De var lagt i
fed, gul 1er. Hellekistens bund var
brolagt med hovedstore og
noget mindre, flade sten. Den var
forstyrret i begge ender.
Kistens sydøstlige ende viste
tydelige tegn på, at have været
åbnet ved de seneste begra
velser. Endestenen hældede såle
des noget udad, og dækstenene
sluttede som nævnt ikke til den.
Da dækstenene var fjernet,
kunne man se ned i det urørte
gravkammer (fig. 5). Kistens
nordvestlige halvdel var fuld
stændig jordfri, i den modsatte
ende lå lidt jord og småsten. Den
sidst gravlagte lå på gravbunden
langs den sydvestlige langside.
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Fig 6: Værs Bakker, Fårevejle sogn. Fund fra hellekiste 1 (no. 3), hellekiste 2 (no. 7-8) og højfylden (no. 1-2 og 4-6).
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Liget lå udstrakt på ryggen med
hovedet mod nordvest. I resten
af kisten lå knoglerne i forstyrret
leje. Der kunne dog ses en vis
orden. Ved kistens nordøstlige
langside lå ved kistens midte en
del svære rørknogler og i for
længelse af disse tre kranier. I
den sydøstlige del af graven
fremkom en ca. 1 m bred og lang,
tæt knogledynge, som endog gik
henover benene på den sidst
gravlagte. Midt i denne dynge
fandtes et lille lerkar, liggende
med mundingen skråt nedad.
I stendyngen omkring hellekisten
fremkom tre forskellige steder
rester af ældre, udrømmede
begravelser (fig. 1). 0,5 m sydøst
for den sydøstlige endesten
fandtes indenfor et ca. 75 x 75
cm stort område de spredte
rester af ét individ. De lå fra kis
tens sydøstende op til stendyn
gens overkant.
Ud for kistens østre hjørne lå en
anden knoglebunke, ligeledes af
ét individ. De stærkt forvitrede
knogler lå i højde med hellekis
tens dæksten. En tredje knogle
dynge lå ud for kistens vesthjør
ne og den nærmest tilgrænsende
del af den sydvestlige langside.
Knogledyngen var ca. 1 x 1 m
stor og lå i niveau med dækste
nens overkant. Dyngen inde

holdt dele af to individer og en
bennål, som lå vandret med øjet
mod nordøst.
C.J. Becker bemærker, at man
ved de sekundære begravelser
er gået ned i hellekistens svære
ende, fordi denne, ligesom helle
kiste 1 var bygget modsat den
almindelige skik. Ved de ældre
udrømninger i nordvestenden
har man derimod vidst dette og
er gået ind i kistens svage ende.
Først ved de noget senere begra
velser har man glemt, hvordan
kisten var bygget. Man har der
for brudt sig frem til kistens
østende, hvor man erfarings
mæssigt vidste, at den svage
ende, eller indgangen, var. Be
mærkelsesværdigt er det også, at
knogledyngen i selve kisten lig
ger i denne ende og henover
"den sidst gravlagtes" ben.
I hellekisten fandtes kun et lille,
tøndeformet lerkar og en glat
bennål. Lerkarret (fig. 6,8) er
flygtigt tildannet af groft gods og
har meget tyk bund. Det er helt
uornamenteret. Det er små 9 cm
højt og ca. 8,5 cm bredt over
mundingen.
Bennålen (fig. 6,7) er hele 15 cm
lang og har rundovalt tværsnit. I
den øvre ende ses en gennembo
ring, som er ca. 3 mm i diameter.
Her er nålen også ornamenteret
med 6-7 indridsede linier, som

går op over hovedet. Derunder
ses på nålens øvre del fire felter
med 9-11 omløbende, indskårne
linier. Der er tydelige slidspor
ved nålehullet, så stykket har
tydeligvis været brugt til at
holde sammen på den dødes tøj.
Spredt i højfylden fandtes derud
over et ornamenteret benrør, 2
fragmenterede benprene, to
tværpile, 1 skiveskraber og 1
flækkeskraber (fig. 6, 1-2; og 4-6).
Diskussion.

Oldtidshøjen på ”Værs Bakke” er
bygget i flere omgange. Det var
som her - meget almindeligt,
navnlig i ældre bronzealder, at
man indbyggede gamle gravhøj
es i tidens store, kuplede grav
høje. På den måde sparede man
en del arbejde ved højbyggeriet.
Oprindeligt har der på stedet
stået to, mindre gravhøje, hver
med sin hellekiste fra dolktiden.
Hellekister er særligt almindelige
i Vestsverige. I Danmark blev der
næsten kun bygget hellekister på
Sjælland og her specielt i det
nordlige Sjælland4. Så anlægge
nes geografiske placering er
typisk. Det samme gælder for
store dele af deres udformning.
Alle de sjællandske hellekister er
placeret i gravhøje; de er omgi
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vet af stendynger og er gravet
lidt ned i undergrunden. De er
alle bygget af kløvede sten (hel
ler) og mellemrummene er tæt
net ved stenkiler og evt. flint og
1er så de døde lå tørt og godt. De
sjællandske hellekister er godt
mandslange, mindre end én
meter høje (altid under mands
højde) og knap 1 m brede.
Alle de sjællandske hellekister
vender øst-vest. De har næsten
alle en mere solidt bygget hoved
ende mod vest og en mindre
solidt bygget fodende mod øst.
Der var indgangen til kisten sæd
vanligvis. Mellem de enkelte
begravelser blev kisterne lukket
af en flad helle og/eller en sten
dynge. Som nævnt adskiller hel
lekisterne på ”Værs Bakke” sig
fra alle andre af dolktidens dan
ske hellekister ved, at hoved- og
benenden er byttet om. Her er
det den vestlige ende, som er
svagere bygget og beregnet til at
blive åbnet ved de successive
begravelser. Det vidste man godt
ved de første, sekundære begra
velser. Men efterhånden gik det i
glemmebogen. Så ved de sidste,
sekundære begravelser gik man
ned i østenden, ganske som ved
efterbegravelser i andre hellekis
ter.
Dolktidens hellekister er en slags
gravkrypter, bygget til gentagne
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begravelser. Det er også tilfældet
med hellekisterne på ”Værs
Bakke”. Her kan man se den sidst
gravlagte liggende udstrakt på
ryggen og med hænderne ned
langs siden, ganske som de blev
begravet. De øvrige skeletrester
ligger i anatomisk ukorrekt
orden. Det skyldes sandsynlig
vis, at hellekisterne har været
udrømmet en eller flere gange.
Desværre ved vi kun meget lidt
om dolktidens begravelsesskik
ke, riter og dødekult. Men det ser
ud til, at det har været meget
omfattende og komplicerede
aktiviteter. Tit ryddede dolktids
folkene således op i hellekisterne
forud for hver ny begravelse. De
gamle skeletter blev inden begra
velsen samlet sammen og place
ret i en knogledynge enten i et
hjørne af hellekisten eller uden
for hellekistens indgangen. Her
lå de gamle knogler under den
nye begravelse. Når begravelsen
var overstået kunne de evt. blive
liggende her. Men det var heller
ikke ualmindeligt, at man igen
bar knoglerne ind i hellekisten,
hvor de blev placeret i en knogle
dynge i kisten.
De skeletrester, som fandtes
udenfor begge hellekister, stam
mer netop fra sådanne udrøm
ninger, hvor der har været

mindst én udrømning af hellekis
te 1 og sandsynligvis tre udrøm
ningen af hellekiste 2. Efter den
sidste begravelse i hellekiste 2
har dolktidsfolkene derudover
lagt hovedparten af de tidligere
gravlagtes knogler tilbage i helle
kisten. Her lå de i hellekistens
SØ-ende i en knoglebunke ind
over den sidst gravlagtes ben. I
sandhed ejendommelige begra
velsesritualer, som afsløredes
ved undersøgelsen af hellekister
ne på ”Værs Bakke”.

Noter.
1 Værs Bakke har nr. 49 af
Fårevejle sogn i Det Kultur
historiske Centralregister. Beretning om undersøgelsen

findes på Nationalmuseet,
Danmarks Oldtid. - Fundene
opbevares under nr. A 38.37780. - Skeletresterne opbeva
res på Antropologisk Labo
ratorium, Retsmedicinsk In
stitut på Københavns Uni
versitet. De er omtalt i K.
Bröste et alii, Prehistoric Men
in Denmark //, 1956, s. 118 ff.
2 Fundene fra bronzealderen er
indgående beskrevet i E. Aner
og K. Kersten, Die Funde der
älteren Bronzezeit des nordis
chen Kreises in Dänemark,
Schlewig-Holstein und Nieder
sachsen, bind 2, 1976, s. 42 ff.,
nr. 781.
3 Stykket tilhører type A, - jf. K.
Ebbesen, Spätneolithische
Schmuckmode. Acta Archaeologica 66, 1995, s. 76 ff.
4 Se J. Brøndsted, Danmarks
Oldtid, bind 1, 1938, s. 248 ff.
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Udlængsel og hjemve en dansk tømrersvends erfaringer som
indvandrer i USA i begyndelsen af 1900-tallet
Lisbeth Pedersen

Fig 1: Jørgen Larsen ca. 1900. Jørgen
Larsen, hovedpersonen i denne artikel
blev født i 1884 og voksede op på
Slibestenen 15 nær Gørlev, der i 1901
var en ganske lille flække med 1317 ind
byggere. Jørgen Larsen udvandrede i
1904 som ung tømrersvend til USA og
har i sine dagbøger beskrevet vanske
lighederne ved at arbejde sig ind i et
andet samfund. Jørgen Larsen picture
archive, USA.
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Fig 3: Nyhavn og St. Strandstræde i København 1906. Her lå rejsebureauer og hoteller
side om side ud til kajen med udvandrerskibe. Det var her fra Jørgen Larsen udvan
drede til USA i 1904. Foto Københavns Bymuseum.

I 1904 rejste den 20-årige tøm
rersvend Jørgen Larsen fra
Gørlev til USA for at søge lykken
i det fremmede (fig.l). Han var

en af de godt 300.000 danskere,
der emigrerede til USA i perio
den 1840-1914. Alene fra 1870 til
1900 stemte ca.170.000 eller

Fig 2: Edv. Petersens maleri ”Udvandrere ved Larsens Plads” fra 1890. Talrige tårer er grædt, når afskedens time var nær for de mange
danskere, der i slutningen af 1800-tallet sejlede fra Larsens Plads i København for at søge en ny og bedre tilværelse i det fjerne
Amerika. Den knugende afskedsstemning hviler over personerne, der tager afsked i forgrunden. Til gengæld brydes lyset over
Tingvallaliniens udvandrerskib i billedets baggrund, hvor mænd myldrer rundt i hektisk aktivitet for at laste skibet, og droscher hold
er i kø foran for at læsse personer og bagage af. Personerne i forgrunden illustrerer den sociale sammensætning, der gjorde sig
gældende blandt danske udvandrere i 1880-90’erne. Gruppen af kvinder og børn kunne være nogle af de mange arbejder- og land
bokvinder, hvis ægtefæller havde banet vejen i det fremmed og herefter sendt billetter hjem til familiesammenføring. Den unge pige,
der står lidt tilbagetrukket, anskueliggør de mange enlige og ufaglærte, der i samme tidsrum rejste til Amerika for at slippe ud af tyen
deklassens økonomiske og sociale spændtrøje. For pigernes vedkommende kunne Amerika med dets underskud af kvinder tillige
være et attraktivt ægteskabsmarked sammenlignet med Danmark, derpå den tid havde overskud af kvinder. Måske derfor betragter
hun lidt diskret afvejende den unge mand, der tager afsked med faderen og en tårevædet søster. Han kan være en af de talrige hånd
værkersvende - i denne historie eksemplificeret med den 20-årige Jørgen Larsen fra Gørlev - som den begyndende fabriksproduktion
kombineret med udlængsel, dengang skubbede over til det amerikanske arbejdsmarked. Vadsækkene, taskerne, kasserne og kisterne
rummede alt, hvad udvandrerne kunne bringe med af ejendele, værktøj og minder fra det gamle land. Aarhus Kunstmuseum. Foto
Poul Pedersen.
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rundt regnet en tiendedel af lan
dets befolkning med fødderne og
rejste til De Forenede Stater.
Heraf udgjorde unge håndværke
re og tyende en forholdsvis stor
procentdel. Mange rejste med
Tingvallalinien, som i 1879 havde
etableret fast rutefart fra Køben
havn via Kristiania, nu Oslo, til
New York for at få del i den folke
vandring, der udgik fra hele
Skandinavien på det tidspunkt.
Skibene med deres karakteristis
ke stjerne på skorstene, lagde til
ved Larsens Plads, der hvor
Amaliehaven nu ligger (fig. 2).
Rejseagenterne havde kontorer
side om side med billige hoteller
rundt om hjørnet på Skt. Annæ
Plads og i Nyhavn.1 Også herfra
afgik skibe pakket med rejsende,
unge som gamle, spændte på,
hvilke skæbner, der ville blive
dem til del på den anden side af
Atlanten (fig. 3). Hvorfor rejste
så mange unge ud i årtierne
omkring 1900, og hvordan var
det at få arbejde i et fremmed
land med et andet sprog, anden
kultur, andre arbejdsvilkår o.l.
De spørgsmål bliver i det følgen
de besvaret ud fra den unge
Jørgen Larsens dagbøger2, men
først lidt om de daværende sam
fundsmæssige vilkår i henholds
vis Danmark og USA.
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Danmark - USA
Danskernes udlængsel udkrys
talliserede sig i en periode, hvor

landet var i fuld gang med at
udvikle sig fra et gammeldags
landbrugssamfund til et moder
ne industriland. Et stigende
befolkningstal kombineret med
en øget industrialisering resulte
rede i vandring af arbejdskraft
fra landdistrikterne til byerne i et
omfang, så industrien og service
fagene ved århundredeskiftet
havde overtaget landbrugets
plads som erhvervet, der be
skæftigede fleste mennesker.
Jernbanerne førte udviklingen

på skinner ud på landet, hvor
nye stationsbyer skød op og til
trak handel og service. Samtidig
reducerede dampkraft og fa
briksproduktion af f.eks. skotøj,
tekstiler, træ- og metalvarer
behovet for arbejdskraft og ud
konkurrerede gamle håndværks
fag, så færre og færre svende
kunne regne med at blive selv
stændige mestre. Købstæderne,
hovedstaden eller de nye sta
tionsbyer, for den sags skyld,
kunne langt fra opsluge afvan
dringen fra landbruget og hånd
værksfagene. Mange unge lod sig
derfor friste af oversøiske desti

Fig 4a, b, c: Det generelle billede af dansk udvandring til USA fra 1868-1914:
Fig 4a: Dansk udvandring til USA i perioden 1868-1904.
Fig 4b: Aldersklasserne i procent af samtlige udvandrere 1868-1914 opgjort i femårs
perioder.
Fig 4c: Erhvervsgrupper blandt mandlige udvandrere over 15 år i procentvis fordeling
i forhold til alle erhverv. Bendt Nielsens Tegnestue efter Hvidt 1971.

nationer fortrinsvis USA, hvor
udvandringen af unge danske
håndværkere og tyende i 1880’erne og 1890’erne udgjorde en
relativ stor del af den samlede
emigration fra Danmark (fig. 4).3
Rejselysten var også ansporet af,
at danskernes verdensbillede be
gyndte at omfatte en større og
større del af verden i takt med, at
jernbanenettet herhjemme blev
udbygget, vejene gjort farbare,
og postombæringerne, de trans
atlantiske såvel som de indenrig
ske, blev forbedret i 1870’erne og
80’erne. Fascinationen af De
Forenede Stater, som de store
muligheders land, fik mange
gode ord med på vejen i lokken
de breve fra slægtninge i det
fremmede og talrige annoncer i
avisernes spalter (fig. 5). Også
rejseskribenter som forfatteren
Johannes V. Jensen og journalis
ten Henrik Cavling gjorde deres
til, at det fjerne Amerika blev
nærværende for danskerne, for
både Jensen og Cavling rejste
rundt i landet i 1890’erne og blev
penneførere for USA som frem
skridtets og de store mulighe
ders land. Cavling samlede i 1897
sine rejseartikler i bogen ”Fra
Amerika”, som fik stor udbre
delse herhjemme. I den cruisede
han med dampskibe, tog og hjul
dampere gennem det store land.
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Fig 5: Annoncer for passagerbefordring i
Sorø Amts Tidende, 4. marts 1904.
Linieruterne for passagertrafik til USA
annoncerede flittigt i landets dagblade.
Udvandringen fra Danmark fulgte kon
junkturerne op og ned i USA. I efteråret
1903 og vinteren 1904 advarede artikler
i Sorø Amts Tidende folk mod at udvan
dre, fordi den amerikanske økonomi og
arbejdsmarkedsforholdene var i dyb
krise. Samtidig forekom der omtaler af
priskrig på Amerikaruterne, der skulle
lokke folk til at tage afsted. Jørgen
Larsen fra Vestsjælland tog chancen og
rejste med Skandia-Linien fra Nyhavn
den 6. juli, 1904. Det Kgl. Bibliotek, foto
Fotografisk Atelier.

Han beskrev naturen, befolkning
en og erhvervene. Han opsøgte
kolonier af indvandrede danske
re hos arbejderne i byerne i øst,
blandt de mange danske farmere
i de midtvestlige stater som
Iowa, Nebraska, Kansas og
Wisconsin, hos guld- og sølvgra
vere i minerne i Rocky Moun
tains og danske handelsfolk ved
Stillehavets kyst (fig. 6). Det var
dog ikke udelukkende en dans på
roser, han beskrev over for de
mange danske landarbejdere,
faglærte håndværkere, teknikere
og handelsfolk, som drømte om
nye muligheder i USA. Cavling
understregede, at det var svært
at få arbejde, hvis indvandrerne
ikke tog, hvad der blev dem budt
uanset faglig baggrund, for det
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amerikanske samfund havde
ingen lærlingeuddannelser og
kendte ikke begrebet svend. Ny
arbejdskraft blev modtaget med
modvilje på arbejdspladserne,
især hvis vedkommende ikke
kunne tale engelsk. Tempoet var
højt og pauserne få, men
arbejdspresset blev for en del
opvejet af effektivt værktøj.
Arbejdstageren måtte klare sig
selv, så sygdom kunne være en
katastrofe. Lærte indvandreren
til gengæld kunsten at holde sig i
arbejde, betød de lavere leveom
kostninger, at han kunne få et
godt udkomme for sig og sin
familie/

Landet, som Cavling beskrev,
havde i årtierne efter borgerkri
gens ophør i 1865 skabt verdens
stærkeste økonomi. Industrier
og byer blomstrede. Opfindelser
som elektrisk lys, telefon og
automobil blev banebrydende
for produktion og kommunika
tion. En uafladelig ekspansion
mod vest, drevet af hunger efter
land og mineraler, inddrog land
brugsland i en størrelsesorden,
som var utænkelig for enhver,
der var vant til europæiske for
hold. Alene i 1889 og 1890 blev
seks nye stater optaget i
Unionen, så det kan ikke undre,
at indvandringen fra Europa til

Fig 6:Verdensudstillingen i Chicago, 1893. Danmark deltog, om end efter mange vanskeligheder, med afdelinger inden for industri,
landbrug og kunst på den store udstilling i Chicago og hjemtog da også flere medaljer og diplomer. Især kunstmaleren H.A.
Brende kilde blev rost for sit socialrealistiske maleri ”Udslidt” (se side 21 i Fra Holbæk Amt 2000). De danske stande blev flittigt besøgt
af danskere, som var bosat i USA. Det var dengang afgørende for mange danske 2. generationsindvandrere, at deres hjemland frem
stod som en gammel europæisk kulturnation. De arrangerede turnerer med danske forfattere, og biblioteker blev tilskyndet til at købe
moderne dansk litteratur. Der blev endog lagt planer om at få Georg Brandes tilknyttet et amerikansk universitet (Cavling 1897;
Mogensen 1993). Det Kgl. Bibliotek, foto Fotografisk Atelier.

USA nåede hidtil usete højder på
tærsklen til det nye århundrede.
Alene fra 1890 og til 1910, det vil
sige i den periode, hvor Jørgen

Larsen bosatte sig i USA, vokse
de nationens befolkning med en
tredjedel fra 63 mill, til 92 mill.
mennesker.5

Bagsiden af medaljen var øget
polarisering mellem rig og fattig,
mere og mere slum i industriby
erne, intense sociale spændinger
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Fig 7: Slibestenen 15. Her voksede Jørgen Larsen op. Faderen var bødker og fæstede 6
tdr. sandet jord af det nærliggende gods Ågård. Både hans far og mor var vokset op i
små kår i denne del af Vestsjælland, hvorfra befolkningen i et jævnt tempo var sivet til
USA siden 1856 (Pedersen & Andreasen 2000&2002). Blandt andre var Jørgen Larsens
morbror, som enkemand i en alder af 45 år og med sine to børn, taget til Wisconsin i
1884. Emigration var altså ikke fremmed for familien, men kontakten var gået tabt
mellem de to familier. Fotografiet af formentlig taget i 1910 under Jørgens besøg.
Faderen står med hesten, og søsteren, som holdt hus for ham, sidder med sine to børn
på bænken. Fotograf ukendt. Venligst udlånt af Lene Hansen, Kalundborg.

og dybe modsætninger mellem
de tidligere årtiers tilpassede
indvandrere, som sad på privile
gierne og de administrative job,
og så de nytilkomne borgere, der
blev henvist til dårligt arbejde,
om overhovedet noget. Uro og
arbejdskampe nåede i årene
1893 og 1898 et hidtil uset
omfang, og presset fra industria
lisering og urbanisering skabte i
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det sidste årti af 1800-tallet et
umådeligt behov for ændringer
af økonomisk og social art i det
amerikanske samfund. Ændring
er som reformvenlige kredse og
personer inden for litteratur,
journalistisk, administration og
politik argumenterede kraftigt
for, og som for en stor del blev
gennemført af præsident Theo
dore Roosevelt i begyndelsen af

1900-tallet.6 En af de største for
talere for sociale reformer, var
danskeren, journalisten og foto
grafen Jacob A. Riis, der havde et
tæt samarbejde med Th. Roose
velt, mens denne var politikommisær i New York og senere præ
sident fra 1901-08.7
Hvordan var det så at få fodfæste
i det fremmede for de mange
danskere, der gemmer sig bag
statistikkernes talkolonner og
Edvard Petersens penselstrøg på
maleriet af udvandrerne på Lar
sens plads? Var Henrik Cavling
fair i sin beskrivelse af det ameri
kanske arbejdsmarked på over
gangen fra 1800 til 1900-årene?
Det giver den unge tømrersvend,
Jørgen Larsen fra Gørlev, i sine
dagbøger fra 1900-tallets begyn
delse nogle typiske og panora
miske svar på.
Læreårene i Gørlev

Jørgen Larsen blev født i 1884
som eneste dreng og den yngste
af en børneflok på fire på det lille
husmandssted, Slibestenen 15
nær Gørlev i Vestsjælland (fig. 7).
Han voksede op på et tidspunkt,
hvor den gamle kirkelandsby
materialiserede sig som stations
by (fig. 8). Jørgen mistede sin
mor allerede som 13-årig. Han
gik ud af skolen som fjortenårig
og fik mange gode ord om sine

Fig 8: Algade i Gørlev omkring 1900. Jernbanen udløste et sandt byggeboom i Gørlev,
og der opstod et nyt kvarter omkring banen og stationen lige øst for landsbyen. Der var
allerede etableret et andelsmejeri i byen i 1887. Forsamlingshuset kom til i 1893, hotel
let blev opført i 1897, og selve banen åbnede i 1898. Telefoncentralen blev indviet
1899. Derefter gik det slag i slag med nye huse, cementstøberi, elværk, vandværk, samt
alle former for grovvare- og butikshandel samt håndværksvirksomheder. Som kronen
på udviklingen blev der anlagt en sukkerfabrik i byen i 1912. Lokalhistorisk forening
og arkiv for Gørlev Kommune.

boglige interesser med fra lære
rens hånd.8 Han kom derefter i
lære og flyttede ind hos en af
byens tømrermestre, den ret
uortodokse Hans Christian Kjær.9
Hans mester havde typisk for sin
tid været på valsen i et par år i
Tyskland, hvor han havde prøvet
alt fra skibsarbejde over allehån
de bygningsopgaver til det mere
snedkermæssige og var tillige
blevet påvirket af politisk bevid
ste og socialdemokratisk sinde
de tyske tømrersvende. Han
havde en vinter været på Valle
kilde Højskoles særlige håndvær
kerskole og etablerede sig som
tømrermester i Gørlev i 1896, da
han hos nogle baneingeniører
havde set forløbet af den kom
mende jernbane mellem Slagelse
og Værslev.10 Kjær blev en op
findsom byggematador, der kom
til at præge bybilledet i stations
byen med flere huse i enkel og
solid byggestil, og han havde ry
for at betale sine folk en god hyre
(fig. 9 og 10). I Kjærs hjem kom
Fig 9: Østerled 12. Hans Kjær udvidede
hurtigt forretningen og byggede i 1903
nyt hus og værksted lige over for hans
første ejendom. Den nye ejendom kan
Jørgen Larsen have arbejdet på under
sin lærlingetid. Huset blev udvidet med
bygningen med butik i 1911. Lokal
historisk foreningen og arkiv for Gørlev
Kommune.
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og en tårevædet søster, ganske
som den unge mand på Edvard
Petersens maleri, dog med den
lille forskel, at Jørgen Larsen sej
lede fra Nyhavn med udvandrer
skibet ”Island”. Alle hans ejende
le inklusive værktøj og minder
fra det gamle land, var pakket i
en kiste, som var mærket
”Jørgen Larsen, Greenville, Mi
chigan” (fig. 12).11
Livet som indvandrer

Fig 10: To af de ti huse på Solager. Hans Kjær tegnede og opførte Tihusene på Solager
som funktionærboliger i forbindelse med det andet byggeboom, da Sukkerfabrikken
kom til byen i 1912. Jens Larsen omtalte byens udvikling i sine breve og kort til søn
nen i USA. Foto Lisbeth Pedersen 2004.

den unge Jørgen Larsen til at bo
som lærling i slutningen af et
årti, hvor de politiske spænding
er herhjemme voksede, og hånd
værkerne begyndte at organisere
sig i fagforeninger. Der har uden
tvivl bundfældet sig en del ind
tryk fra dette hjem hos den unge
mand; indtryk som kom til at
præge ham senere i livet.
Jørgen Larsen fik svendebrev og
gode udtalelser fra den tekniske
skole i Kalundborg i 1903 (fig.
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11). Han fandt derefter arbejde i
Sorø, men søgte i 1904, som så
mange andre håndværkersven 
de, mod de store byer, i dette til
fælde København. Udlængslen
var tilsyneladende stor og lunten
kort. Ved en fest i april 1904 så
han, at Thora, som han havde et
godt øje til, havde fået ring på til
anden side, og han besluttede
sig for det helt store spring til
Amerikas forjættede stater.
Allerede den 6. juli tog han
afsked med faderen, en svoger

Adressen på kisten afslører, at
Jørgen Larsens vej ind i det ame
rikanske samfund, som så mange
andre danske immigranters, gik
via landsmænd, som i årtierne
forinden havde banet vejen.
Mange fra Tissøegnen havde
således siden 1856 søgt til et
område omkring byen Greenville
i staten Michigan, hvor også
Jørgen fik husly hos en dansk
familie og arbejde takket være
deres kontakter og anbefalinger.
Jørgen opsøgte med det samme
den 75-årige August Rasmussen,
som 50 år før havde banet vejen
for den store enklave af danskere
i denne del af USA. Han fik via
Rasmussens sønner løsarbejde
hos danske farmere, arbejdede
som tømrer i byggebranchen,
men måtte også tage beskæfti
gelse som kartoffelsorterer og
vejmand.12 Ganske som Cavling

Fig 11: Jørgen Larsens svendebrev fra
Den Tekniske Skole i Kalundborg. Med
lærlingeloven i 1889 blev de tekniske
skoler godkendt som et væsentligt led i
uddannelse af lærlinge inden for hånd
værk. Mestrene skulle give deres lær
linge den fornødne tid til at tilegne sig
grundlæggende faglige færdigheder
kombineret med maskinlære, tegningog regnskabskundskab og supplere
deres folkeskolebaggrund. Grupper af
danske indvandrere forsøgte at indføre
ideen med tekniske skoler i USA men
uden større held. Jørgen Larsen picture
archive, USA.
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Fig 12: Jørgen Larsens rejsekiste. Han
lavede den specielt til rejsen, og den
fulgte ham rundt i USA fyldt med ejen
dele og værktøj. Typisk for udvandrere
havde Jørgen også taget minder fra det
gamle land med i kisten: En samling
mønter samt flintpile fra markerne
omkring Helsinge Å. Kisten står i dag i
hjemmet hos en efterkommere af Jørgen
Larsen. Jørgen Larsen picture archive,
USA.
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Fig 13: (til venstre): Lommebogsnotater for den 14/12 04. Jørgen Larsen lagde sig straks efter ankomsten til USA efter det engelske
sprog. Dagbøgerne er skrevet først på dansk, men han gled hurtigt over i en blanding af dansk-engelsk. Efter et par år skrev Jørgen
næsten udelukkende på engelsk. Han gjorde sig i øvrigt lige fra begyndelse mange anstrengelser for at blive amerikaner og købte
straks ved ankomsten en ny skjorte for at ligne en ”Yankee”. Jørgen Larsen picture archive, USA.
Fig 13: (til højre): Skitse fra lommebogen, april 1905. Jørgen Larsen illustrerede sine lommebøger med skitser, planer, opmålinger,
konstruktionstegninger og beregninger, her til en typisk amerikansk lade. Skolegangen på den tekniske skole i Kalundborg,
nuværende politistation Slotsvænget 5, kom ham på mange måder til gode i det fremmede. Jørgen Larsen picture archive, USA.

havde skrevet, måtte Jørgen tage
det arbejde, som han kunne få og
måtte ofte gå eller cykle langt for
nogle få dages arbejde.

Sine første år i det fremmede
beskrev Jørgen Larsen i en
række små lommebøger (fig.
13).13 Her gjorde han rede for
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dagligdagen, de skiftende op
holdssteder, vanskelighederne
med at finde og holde arbejde og
ikke mindst usikkerheden i peri
oder med sygdom og arbejdsløs
hed. Han skrev kladder til breve
til venner og familie, gjorde rede
for tanker om meddelelser hjem
mefra og reflekterede over det at

stå alene i mødet med en frem
med kultur. Han beskrev frem
medgjortheden, ensomheden og
tvivlen i de første svære år, hvor
han måtte arbejde sig ind i det
amerikanske samfund og dets
kultur. Der gik mere end to år, før
han kunne se det kønne i land
skabet med de mange vandløb,

søerne og det let kuperede ter
ræn omkring byen Greenville.
Jørgen Larsen følte sig grundlig
gende fattig i de første mange år
i det land, hvor penge spillede en
helt afgørende rolle for succes,
og hans faglige baggrund som
tømrer blev konstant udfordret.
Særlig om vinteren var det svært
at skaffe arbejde, så perioder
med arbejdsløshed og sygdom
gav anledning til rastløshed,
bekymring og hjemlængsel. Selv
om det ikke var noget problem
for ham at arbejde mere, end han
havde været vant til hjemme, så
blev han i det lange løb irriteret
over som indvandrer at skulle
arbejde alle ugens syv dage og
udtrykte skepsis over arbejdsbe
tingelserne i USA. Han fandt til
gengæld, at de hjemmehørende
amerikanere var dovne. Ofte
følte han sig som et redskab for,
at andre kunne tjene penge, og
ikke som en person, der kunne
kommunikeres med. Han vendte
gentagne gange tilbage til, at
amerikanerne forventede effekti
vitet, og at tempo regerede over
kvalitet, men han var til gengæld
fascineret af de mange præfabri
kerede materialer og det smarte
re værktøj, han fik i hænderne
(fig. 14). Han følte sig udfordret af
de selvlærte amerikanske tømre

re, som kom lige fra landevejen,
men måtte acceptere deres hast
værksarbejde for at tjene penge.
Han fandt, at amerikanerne leve
de i nuet uden at bekymre sig om
overudnyttelse og ødelæggelser,
for Amerika var frihed uden
grænser. Han brød sig ikke om de
amerikanske løsarbejdere og
bønderkarle, som han fandt talte
alt for højt om deres bedrifter og
om, hvor meget de tjente. Til
gengæld oplevede han, at de
amerikanske farmere og arbejds
givere behandlede ham som en
ligemand, hvilket stod i grel
modsætning til mange danske
landsmænd, som havde taget
indarbejdede sociale skel med i
bagagen fra Danmark.

Jørgen Larsen blev allerede i
efteråret i 1904 medlem af The
Danish Brotherhood i Greenville,
som var en gensidig hjælpe- og
forsikringsorganisation blandt
danske indvandrere. Hans rast
løshed blev tilsyneladende i sær
lig grad ansporet, når han følte,
at de landsmænd, som han var
afhængig af, behandlede ham
dårligt. Det var først og fremmest
sprogbarrieren, der forhindrede
ham i at søge nye muligheder,
når uoverensstemmelser med
landsmænd gik ham for nær i de
første år. Han begyndte at gå i

Fig 14: Jørgen Larsen som ung tømrer i
USA. Billedet er taget i Wisconsin for
mentlig i de år, hvor han arbejdede i
Delavan. Værktøjet afspejler hans fasci
nation af de effektive redskaber, han fik
i hænderne i USA. Især tømrervinklen
roste han ofte for dens mange anven
delsesmuligheder. Jørgen Larsen picture
archive, USA.

skole i ledighedsperioder allere
de i den første vinter for at lære
engelsk, matematik, geografi, og
senere supplerede han sin viden
som bygningskonstruktør med
brevkurser på et tidspunkt, hvor
boglige sysler i øvrigt ikke blev
anset for særligt afgørende i det
amerikanske samfund. Han så
stumfilm for at læse teksterne,
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han overværede musicals og tea
terstykker og opsøgte retssager
for at få indsigt i det amerikan
ske retssystem. Datidens politi
ske og økonomiske strømninger
gik heller ikke upåagtet hen.
Efter et par år læste Jørgen
Larsen bøger på engelsk om poli
tik, kunsthistorie og refererede i
lommebøgerne til flere af tidens
forfattere, der beskrev immigran
ternes lod og påpegede behove
ne for sociale reformer. Han cite
rede ofte præsident Roosevelt,
der i Jørgens Larsens første år
som indvandrer, stod som den
store reformator af det ameri
kanske samfund.14
Lommebøgerne afslørede dog
fremfor alt en dyb længsel efter
at etablere et hjem, som han
kunne tilbyde en pige og dermed
slå rod i det fremmede. De ameri
kanske piger turde han ikke give
sig i kast med, for han kunne ikke
sproget, og de var forvænte. De
danske indvandrerpiger, som
han delte sprog og kulturel bag
grund med, var fåtallige, og dem
han blev betaget af, fandt han
det ikke muligt at tilbyde en
fremtid, fordi han følte sig fattig
og socialt deklasseret. Det for
stærkede længselen efter famili
en i Danmark, og han begyndte
allerede kort tid efter sin an-
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Fig 15: Stubmark i Michigan. Halvandet år efter sin ankomst købte Jørgen Larsen 60
tdr. land svarende til 10 gange størrelsen af faderens ejendom i Danmark. Jørgen tilbød
en søster og svoger sin amerikanske ejendom i forpagtning. Jorden har lignet denne
mark med træstød ved Greenville omkring 1900. Jørgens ejendom skulle typisk for
landbrugsjorden i de egne af Michigan ryddes for træstubbe, før den var dyrkbar. Det
hyrede Jørgen Larsen en mand til at gøre og lejede derefter jorden ud. Ejendommen
solgte han i 1911. Foto Flat River Historical Museum, Greenville, Michigan, USA.

komst at lægge planer for at få
faderen til USA sammen med en
søster og svoger. Jørgen Larsen
ville dermed komme ud over en
grundlæggende følelse af at have
svigtet faderen i dennes alder
dom hjemme i Danmark. Han lok
kede typisk for den tids argu
menter med højere løn og lavere
leveomkostninger i USA, og på
pegede tillige over for søsteren,

at pigerne i Amerika ikke skulle
arbejde i marken. Han lovede at
sende forudbetalte billetter hjem
og tilbød søsteren og svogeren,
at de kunne bosætte sig på hans
nyerhvervede ejendom ca. 60 km
nordøst for Greenville, så han
kunne drage videre vestpå
(fig. 15). I sidste ende turde søste
ren ikke rejse, og hun lånte i ste
det penge til at købe en ejendom

Fig 16: Jørgen Larsens vigtigste opholdssteder i USA fra 1904-1957. Bendt Nielsen Tegnestue.
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for i Danmark. Her efter havde
faderen ikke mod på at rejse
alene over til Jørgen, som ikke
havde noget fast tilholdssted.

Efter tre år i den danske koloni
ved Greenville lejede Jørgen
Larsen sin ejendom ud og drog
mod vest. Her blev han først
landbrugsmedhjælper i delsta
ten Iowa og senere tømrer i byen
Delavan i Wisconsin, hvor han fik
kontakt med kusinen Ane, der
sammen med sin far og bror var
udvandret til Wisconsin allerede
i 1884 (fig. 16).15 Rejsekisten med
værktøj, bøger, gamle mønter og
pilespidser fra stenalderen, som
Jørgen havde samlet langs
Helsinge Å ved barndomshjem
met, fulgte troligt med. Tov
trækkeriet over Atlanten fortsat
te mellem faderen i Gørlev, der
ønskede sønnen hjem, og Jørgen,
der var splittet mellem sin egen
udlængsel og pligten over for
faderen, som var ved at blive
gammel. Det var først i 1910, da
han havde opnået amerikansk
statsborgerskab og trængte til at
komme sig over en forelskelse i
en nyindvandret dansk pige
Kristine, som var død af lungebe
tændelse, at Jørgen omsider rej
ste hjem. Besøget i Danmark
blev en skuffelse. Han følte sig
fremmedgjort og var kommet på
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Fig 17: Jørgens far, Jens Larsen, fotograferet ved tærskning i 1930’erne. Jens Larsen
døde i 1937. For arven købte Jørgen Larsen familiens første køleskab. Foto venligst
udlånt af Lene Hansen, Kalundborg.

afstand af faderen. Turen blev
afgørende for Jørgens beslutning
om at blive i USA og opbygge en
tilværelse som tømrer i byen
Delavan i Wisconsin. Her minde
de landskabet ham om Sorøegnen, hvor han i sin tid havde
mødt Thora - sin første forsmåe
de kærlighed.
Ensomheden i Delavan fortræng
te Jørgen med arbejde, men flyg
tede derfra da han blev mindet
om Kristine. 1 1917 etablerede
han sig som bygningsentrepre
nør i Rockford i Illinios. Samme

år trådte USA ind i 1 .Verdenskrig
på Englands og Frankrigs side,
og Jørgen meldte sig som frivil
lig. Tilfældet ville, at Jørgen som
amerikansk soldat i Paris mødte
en dansk Røde Kors sygeplejer
ske, som viste sig at være Kri
stines søster. Dagbøgerne afslø
rer varme følelser, men også hun
døde pludseligt. Som trøst råde
de korporalen Jørgen til ved
tilbagekomsten til USA at kasse
re alle nedarvede danske opfat
telser af skik, brug og klassefor
skelle for at finde en sød pige at

gifte sig med. Jørgen Larsen
vendte tilbage til USA i 1919 og
genoptog sin tømrervirksomhed
i Rockford. I 1920 giftede han sig
med Mathilda, der var af østrigsk
herkomst.16 Derefter blev Jørgen
Larsen via familieliv med børn og
egen tømrervirksomhed ende
gyldigt sluset ind i det amerikan
ske samfund - 13 år efter ankom
sten. Turen til Danmark i 1910
blev Jørgens eneste (fig. 17).
Regnskabet
Jørgen Larsens historie, som den
afspejler sig gennem hans lom
mebøger, viser, at Cavlings be
skrivelser af unge danske hånd
værkeres vanskelige veje vest på
holdt til langt ind i det følgende
århundrede. Regnskaber og for
mueopgørelser bagest i lomme
bøgerne giver os tal for, at
Jørgens første år i det fremmede
med afsavn, hjemlængsel, tvivl
rådighed og ensomhed, rent øko
nomisk ikke havde været så
ringe endda. Stærke følelser gør
det ofte svært at se skoven for
bare træer: Efter det første år
havde Jørgen 250$ i indeståen
der i lokale banker i Greenville,
hvortil kom en gammel opspa
ring på 480 kr. i Helsinge Sogns
Sparekasse. Efter fem år blev
kapitalen gjort op til godt 2.000$
samt en rundtur på flere hundre-

Fig 18: Mathilde og Jørgen Larsen i 1950’erne. Jørgen Larsen var glad for biler. Han
havde anskaffet sig en allerede i 1912. Jørgen besøgte kun Danmark en gang, men
udforskede mange egne af USA. Jørgen Larsen picture archive.

59

de mil i delstaterne Michigan,
Wisconsin, Minnesota, lowa og
lllinios. Alt det på trods af, at han
både havde tabt penge på Albertiskandalen hjemme i Danmark,
og at hans ejendom i Michigan
havde været hærget af en omfat
tende landskabsbrand. 11914 var
formuen vokset til knap 5.000$
og en Ford Touring Car. I 1921
blev den opgjort til godt 16.000$,
en kone og en Ford Coupé
Complete. Den sidste formueop
gørelse i lommebøgerne omfatte
de flere grunde, godt 50.000$, en
hustru og fire døtre i 1928 (fig.
18).17
Jørgen Larsen omkom ved en
druknelykke i 1959, 75 år gammel
(fig. 19). Han blev i nekrologer i
de lokale aviser omtalt som en
farverig, frisindet og kultiveret
borger, der havde indgående
kendskab til verden og politik.
Hans frisind blev eksemplificeret
med, at han havde været med
lem af tømrernes fagforbund
længe før liberal tankegang blev
populær i USA. Han var yderme
re kendt som en mand, der
kunne sit håndværk, som én, der
søgte kvalitet og utraditionelle
løsninger, men som også var dyr
efter amerikansk standard.18
Set i et dansk perspektiv er han
repræsentativ for de mange unge
danske håndværkere, som i tiåre-

60

Fig 19: Jørgen Larsens gravsted i Rockford, lllinios. Det bliver som alle amerikanske
krigsveteraners grave markeret med et amerikansk flag hvert år til Memorial Day, der
er den sidste mandag i maj. Jørgen Larsen meldte sig som frivillig i den amerikanske
hær i 1917 og var udstationeret i Frankrig indtil 1919. Han begrundede sin frivillige del
tagelse med eventyrlyst, men markerede samtidig som indvandrer sit tilhørsforhold til
sit nye fædreland med det, der senere er kaldt ’Den Amerikanske Blodprøve". Som
tømrer blev Jørgen Larsen sat til at reparere flyvemaskiner bag frontens linier og blev
dermed sparet skyttegravenes rædsler. Foto Jørgen Larsen picture archive, USA.

ne omkring 1900 måtte arbejde
sig op fra grunden i det ameri
kanske samfund. Grundkapitalen
fra det gamle land var en god
skolegang kombineret med en
solid faglig uddannelse - og i
Jørgens tilfælde en kiste med
værktøj, som han filede, passede
og olierede i ledige stunder.

Dette var et særsyn i amerikansk
sammenhæng og blev vurderet
som udslag af den faglige tradi
tion og skoling, han havde bragt
med sig. En skoling, der havde
rod i 1880’ernes og 90’ernes
Danmark, hvor industrisamfun
det var i støbeskeen.
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17 Andrew 1999 s. 443ff
18 Andrew 1999, s. 427ff

Løvebjerggård - et fund af
hesteudstyr fra yngre bronzealder
Niels Wickman

Mange gode fund bliver gjort ved
tilfældigheder. Nogle falder lige
frem over oldsagerne, som det
f.eks. var tilfældet ved fundet af
det ene guldhorn, men rigtig
mange fund er blevet gjort i for
bindelse med pløjning. Fundet der
her skal berettes om er ingen und
tagelse. I foråret 1950 opdagede
Knud Erik Jensen fra Løvebjerggård på Orø nogle bronzer
ved harvning af en mark kun ca.
25 m fra Orø’s vestkyst. Bud
skabet om fundet nåede hurtigt
frem til Holbæk Museums navn
kundige leder Albert Thomsen,
der var klar over, at genstandene
var noget specielt. På hans foran
ledning blev de derfor i foråret
1951 indleveret til Nationalmuseet
til danefæbedømmelse. Her fandt
man ud af, at det drejede sig om
nogle bronzeplader, rasleblik og
halvdelen af et bidsel, men det var
først med Henrik Thranes bear
bejdning af importfund i ”Euro
pæiske Forbindelser” fra 1975, at
fundet blev behandlet og define
ret som et fund af hesteudstyr.

Fig 1: Fundstedet for Løvebjerggårdfundet.

Siden hen er fundet blevet nævnt
ved flere lejligheder i litteraturen
og senest i Jørgen Jensens store
oldtidsserie samt på National
museets internetprojekt ”Guder
og Grave”.
50 år skulle der gå før fundet for
alvor blev taget op igen. Denne

gang drejede det sig ikke om at
behandle de allerede fundne gen
stande, men derimod om at finde
de manglende. I sommeren 2002
afsøgte amatørarkæologen Jens
Peter Lauridsen fundstedet med
sin metaldetektor og længe måtte
han ikke vente før de første fund
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meldte sig. Adskillige bronze
fragmenter samt hele og næsten
hele skålformede bronzebeslag såkaldte phalera - dele af en
mankestol samt en bronzeøkse
gjorde naturligvis sit ved stem
ningen og det var en begejstret
Jens Peter, der på mobiltelefon
ringede til Holbæk Museum og
fortalte, at han var på vej med
noget spændende. Og fundene
var så afgjort interessante så få
dage efter foretog museet i sam
arbejde med finderen og et hold
frivillige fra Holbæk Arkæologi
klub en mindre undersøgelse på
stedet. Normalt vil man i den
situation leje en rendegraver og

stille og roligt fjerne overjorden
alt imens man ihærdigt afsøger
de afgravede områder med me
taldetektor. Denne metode
kunne imidlertid ikke anvendes
ved Løvebjerggård da området
henlå som hestefold og hverken
hestene eller deres ejere var
interesserede i at få gravet hele
folden op. Endvidere var der et
problem i forhold til kystbeskyt
telseslinien samt andre lovgiv
ningsmæssige forhindringer der
gjorde, at en anden metode
måtte vælges. Resultatet blev, at
vi med udgangspunkt i de mange
indmålte detektorfund kunne
afgrænse et område på ca. 5

Fig 2: Fundstedet set fra bakken med Isefjorden og Tuse Næs i baggrunden.
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kvm. som måtte formodes at
rumme det oprindelige nedlæg
ningssted. Tilbage var så med
håndskovle og spader at grave
græstørvene forsigtigt op, un
dersøge jorden omhyggeligt med
detektorer og til slut lægge tør
vene tilbage igen. Operationen
lykkedes over al forventning,
men nogle sikre spor efter ned
lægningen fandt vi ikke. Bedste
spor var nogle potteskår af bron
zealdertype, som måske har
været en del af et lerkar, hvori
genstandene har været depone
ret. Imidlertid måtte det konsta
teres, at fundet formodentlig tid
ligere end 1950 er blevet ramt af
ploven og er blevet trukket rundt
på hele den nu ca. 2000 kvm.
store hestefold. Skal man finde
mere på stedet vil det derfor
være nødvendigt at afdække hele
marken, men sådan skulle det
ikke være denne gang.
De mange ekstra genstande er
via Holbæk Museum blevet indle
veret til Nationalmuseet, hvor de
i 2002 blev erklæret for danefæ.
Inden de bliver uddeponeret på
Holbæk Museum vil de blive sat
sammen og her er det bemærkel
sesværdigt, at de nyligt fundne
genstande passer sammen med
dem fra 1950. Et eksempel er en
mankestol, hvor den ene halvdel
blev fundet i 1950 og den anden i

Genstandene:

Fie 3: Den fine phalera, der blev fundet
i 1950.

Fig 5: En af de fine phalera, der blev
fundet i 2002.

Fig 4: Bagsiden med ringen til fast
spænding på læderremmen.

Fig 6: Nærbillede af ringen hvori læder
remmen har været fastgjort..

2002 så det er hævet over enhver
tvivl, at der er tale om ét fund.
Ser man på det fundne så findes
der 3 primære kategorier ved et
hesteudstyr: Phalera, bidsler
med rasleblik samt mankestole. I
det gamle fund var der repræ
senteret fragmenter af tre phale
ra. Endvidere rummede fundet et
halvt bidsel med rasleblik samt
et halvt mankestolsbeslag. 1 det
nye fund findes fragmenter af

mindst 8 phalera samt 1 helt og 1
halvt mankestolsbeslag. Endvid
ere fandtes et halvt bidsel med
rasleblik. Samlet set findes der i
fundet genstande nok til 2 heste,
men hvordan udstyret har siddet
på hestene vides ikke. Et par for
slag findes, men herom senere.
At der er tale om mindst to heste
synes imidlertid rigtigt da der er
repræsenteret to bidsler i fun
det.

Den største del af fundet udgøres
af de i alt ca. 11 phalera. I form
minder de om de senere skjold
buler - hvælvede og med en
øsken på bagsiden - men i stedet
for at have været monteret som
håndbeskyttere på skjolde,
sådan som man kender det fra
jernalderen, har de været an
vendt som pynt på heste. Det
mest sandsynlige er, at de har
været spændt fast på læderrem
me, der har siddet på hestene.
Phalerere kendes fra flere fund i
Danmark, men har en større
udbredelse i det nord- og cen
traleuropæiske område. Allerede
i 1956 blev fundtypen behandlet
af tyskeren Gero von Merhart (se
litt.) der viste, at phalerene er
fremstillet i Nordøsteuropa om
kring Østersøen og under på
virkning fra Centraleuropa.
Langt hovedparten af de fundne
phalera er fremstillet af udban
ket bronze, mens enkelte er støb
te. For Løvebjerggård synes ude
lukkende udbankning at have
været anvendt.
Fra fund i både ind- og udland
ved vi, at phalerere altid optræ
der parvist. Endvidere har man
ved monteringen på hestene
anvendt sæt i forskellig størrelse
gående fra 8 cm i diameter på de
mindste og helt op til 18 cm for
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Fig 7: Mankestolsbeslag sammensat af 2 stykker fundet i
henholdsvis 1950 og 2002.
Fig 8: På indersiden af mankestolsbeslagene ses tydeligt
den trekantede udskæring som mankestolen har været
fastgjort til.

Fig 9: Den næsten hele mankestol, der blev fundet i 2002
efter konservering.
Fig 10: Den næsten hele mankestol, der blev fundet i 2002
før konservering.
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de største. Der er dog stor for
skel på, hvor stort et spektrum
der optræder i det enkelte fund.
For Løvebjerggårdfundet findes
imidlertid næsten hele spektret
repræsenteret idet størrelsen
her går fra en diameter på 8,4 cm
for den mindste og 15 cm for den
største.

Bidslerne er udført i bronze og
består af 2 hule cylindre, der
hver har et nittehul i den ene
ende og en ring med rasleblik i
den anden. Man må formode, at
de to stykker har været nittet
sammen med en lille træpind
skudt ind i enden. Cylindrene er
hver ca. 6 cm lange og 1,6 cm i
diameter på det tykkeste sted.
Typen kendes fra flere lokaliteter
og navngives efter lokaliteten
”Høve” mellem Skælskør og
Slagelse. I begge ender af det 2delte bidsel findes en ring, hvori
en ring til seletøjet samt et antal
rasleblik har siddet. Rasleblikkenes funktion har netop været
at rasle eller klapre når hesten
gik alt imens de mange bronzer
har funklet i solen. Det har sik
kert været en meget betagende
oplevelse.

Mankestolsbeslagene er som de
øvrige genstande udført i bronze
og består af 2 arme samt øverst

Fig 12: Et halvt bidsel fundet i 2002. Stykkerne er så identiske, at fundet fra 1950 må
passe sammen med dette stykke.

en tap. Der findes en fin linieor
namentik på tappen samt en dyb
fure på hver af armene, der er
bred for neden og spidser til op
mod tappen. På indersiden af
hver arm findes en trekantet
udskæring, der antagelig har

været anvendt i forbindelse med
monteringen af mankestolsbesla
gene.
Fundet dateres til yngre bronze
alder periode 5 d.v.s omkring 800
f.Kr.
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Fig 13: Den noget ældre ca. 11 cm lange skaftlejeøkse der blev fundet ved detektoraf
søgningen.

Et lille kuriosum til fundet er en
meget fin 17 cm lang døllemejsel
af bronze samt en næsten 11 cm
lang randlisteøkse ligeledes af
bronze, der blev fundet på
samme mark som hesteudstyret.
Disse genstande er imidlertid fra
ældre bronzealder og som sådan
meget ældre end det fine fund af
hesteudstyr. Om de to genstande
skal opfattes som selvstændige
fund eller om de har været depo
neret sammen med hesteudsty
ret vides ikke, men sandsynlighe
den taler for, at der er tale om ét
fund idet de mange fragmenter af
især phalera lå spredt rundt om
både mejsel og økse.
Andre fund

Fra Danmark kendes omkring en
snes fund af hesteudstyr fra
perioden. Ikke alle fund kan sted
fæstes, men af de der kan ligger
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stort set alle i det nordlige
Sjælland samt på Fyn. Der findes
variationer i fundene og specielt
phaleraene kan være forskellige.
Nogle er meget flade, andre er
høje og spidse o.s.v.
Når man behandler et fund som
Løvebjerggård er det nærliggen
de at se sig om efter paralleller
og en sådan findes på det sydøst
lige Fyn. Lokaliteten hedder
Stævneskov og blev fundet i 1929
i forbindelse med et vejanlæg.
Nogle arbejdere var i gang med
at grave ud og stødte på noget
hårdt. De troede der var tale om
en sten og slog derfor til med
spaden. Da de fik undersøgt
objektet nærmere fandt de imid
lertid ud af, at der var tale om et
lerkar som rummede et flot
dekoreret hængekar af bronze og
inden i dette lå 23 phalera magen
til dem, som vi kender fra

Fig 14: En ca. 17 cm lang døllemejsel af
bronze, der blev fundet ved museets
undersøgelse.

Løvebjerggård. Et andet fund
med lignende genstande finder
vi ganske tæt ved Orø på lokali
teten Havemose ved Kirke
Hyllinge. Fundet blev gjort af to
husmænd, Niels Bendsen og
Bent Jensen, der ved tørvegravning i gårdmand Anders Peter
sens tørvemose i 1825 opdagede
12 phalera af bronze. Gen
standene fra begge fund blev
efterfølgende indleveret til
Nationalmuseet.

Fig 15: Det meget store fund af heste udstyr fra Ückeritz i Nordtyskland.
Illustration fra Weber, Gesine 1994: Pferd und Wagen. I: Archaeologie in Deutschland
Sonderheft 1994 (red. Albrecht Jockenhövel og Wolf Kubach). Stuttgart

Som det må bemærkes findes
der i de to ovenstående fund
hverken bidsler, rasleblik eller
mankestole. Skal man finde
paralleller til disse må andre
fund søges og et af dem findes
ved Høve i den sydlige del af
Vestsjællands Amt. Fundet blev
gjort i 1819 i forbindelse med tørvegravning og bestod af 2 phale
ra, 2 bidsler samt 1 spiralarm
ring, 1 bæltetutulus og 1 hængekar. Alt i bronze. Bidslerne er

todelte som dem fra Løvebjerggård, men rasleblikkene er
ornamenterede i form af borede
huller mens dem fra Løvebjerggård ikke bærer præg af
udsmykning.
Mankestolsbeslag findes sjæl
dent og i Danmark kun fra Hel
leved på nordkysten af Als og
Turup på Fyn samt på Løvebjerggård.
Fund af hesteudstyr kendes ikke
kun fra Danmark, men også fra

Sydsverige, Polen og Nordtysk
land, hvor her særligt skal næv
nes et usædvanlig stort fund tæt
ved Rostock.
I 1975 skulle der anlægges en
gasledning fra Zinnowitz til
Ahlbeck på den nordtyske ø
Usedom i Østersøen. Der skulle i
den forbindelse foretages maski
nel muldafrømning af en grøft
med en bredde på 1 m. Man
kendte i forvejen kun få fund fra
området, men valgte at følge
muldafrømningen. Ved en gen
nemgang af gasnedgravningen
opdagedes en bronzeplade i pro
filvæggen. Man satte straks en
undersøgelse i værk, der afsløre
de, at det til dato største bronze
fund på øen lå kun 0,5 m under
markoverfladen og fuldstændig
uforstyrret. En dybdepløjning
her ville helt sikkert have øde
lagt fundet, men i stedet kunne
de nøjagtige nedlægningsforhold
nu undersøges. Fundet lå på et
kun 40 x 30 x 30 cm stort områ
de, hvilket peger på, at genstan
dene har været nedlagt i en
beholder af organisk materiale formodentlig en trææske eller en
pose af stof. Det var dog tydeligt,
at de største af bronzepladerne
også virkede som opbevaring for
de mindre stykker. Fundet består
af i alt 110 bronzegenstande fra
hesteudstyr hvilket bl.a. indbe-
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fatter 53 phalerer, 13 klapreblik,
16 bronzehylstre og 7 bidsler.
Endvidere fandtes 4 bidsler af
gevir samt læderrester og træ
fragmenter.

Som det er fremgået findes hes
teudstyr mange steder om end
der langt fra er tale om en
almindelighed. I Danmark er det
fortrinsvis på Sjælland og på Fyn
at man oplever disse spændende
fund, der har deres oprindelse i
området af den sydlige Østersø.
Det er stadigvæk omgæret med
en hvis mystik, hvordan de
mange phalerere har været påsat
hestene, men et par gode forslag
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findes fra Ückeritz. Fælles for
fundene er, at der som regel er
tale om udstyr til to heste. Det
peger sammen med bidemærkerne på bidslerne på, at hestene
har trukket vogne. Måske har det
været processionsvogne som
dem der er fundet spor af i
Egemose og Lusehøj på Fyn.
Bemærkelsesværdigt er det end
videre at mange af specielt de
danske fund optræder sammen
med typiske kvindesmykker som
f.eks. hængekar af bronze. Det
tolkes bl.a. af Henrik Thrane som
et tegn på, at de hestetrukne pro
cessionsvogne havde en hel del
med kvinder at gøre.

Thrane, Henrik 1975: Europæiske
forbindelser. København

Weber, Gesine 1994: Pferd und
Wagen. 1: Archaeologie in
Deutschland Sonderheft 1994
(red. Albrecht Jockenhövel og
Wolf Kubach). Stuttgart
Alle fotos: Niels Wickman, på
nær fig 15 og 16.

Orø-Holbæk
færgefarten gennem 150 år
Hanne Gelting og Peter Blumensaadt

Færgesteder på Orø

Orø ligger i Isefjorden ved indsej
lingen til Holbæk Fjord vest for
Hornsherred. Der er i dag en halv
times sejlads til Holbæk, der er
den nærmeste større by, og det
tager ca. 10 min. at sejle til
Hornsherred fra øens østside.
I Christian 5xs Matrikel fra 1688
nævnes 4 færgesteder på Orø:
"Brønde, hvor overfarten til Holbæk
sker, Vestre Færge til Tuse Næs, et
færgested ved Næsby samt Østre
Færge, der begge fører til Horns
herred".
Åbne sejlbåde

Fig 1: Både af denne type var almin
deligt brugt til sejlads på Isefjorden.

Fig 2: Passagerer måtte vade til og fra
land eller bæres af færgemanden.

Fra gammel tid har beboerne på
Orø været afhængig af en forbin
delse til Holbæk for bl.a. at få
afsat deres landbrugsprodukter. I
"Oeconomisk-statistisk Beskrivel
se over Danmarks geistlige Em
beder” fra 1843 fortælles at "præs
tegårdens landbrugsprodukter afsæt
tes ret fordelagtigt i Holbæk, men
søtransporten er kostbar".
Man sejlede gods, kreaturer og
passagerer i små åbne både uden

nogen form for bekvemmelighe
der, og i hårdt vejr kunne en sej
lads tage op til flere timer. På Orø
var der ingen skibsbro og man
kunne ikke komme tættere til land
end 400 alen (250 m.), så vognene
måtte køre helt ud til bådene for
at laste eller losse. Hvis der blev
udskibet korn, blev der derfor
lagt et tykt lag halm i vognbunden
for at sækkene ikke skulle blive

våde. Det kunne selvsagt være en
hård tørn at køre ud i det mørke,
kolde vand og hente varer ved
vintertid efter solnedgang.
Bådførere
Der sejlede mange små både

mellem Orø og Holbæk. De tidlig
ste bådførere vi har kendskab til
er Søren Mikkelsen og Jens
Larsen (Jens Færgemand), der i
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1850"erne sejlede til Holbæk, når
vejret tillod det. De ”udførte"
korn, kreaturer og svin og tog
med tilbage, hvad orøerne havde
brug for af foderstoffer, brænd
sel, kolonialvarer o.lign.
Jens Færgemand sejlede som
nævnt korn fra Orø til købmand
Theodor Petersen i Holbæk.
Afregningen foregik ved, at man
talte de tomme kornsække op, og
rygtet ville vide, at Jens ofte tog
en tom sæk med hjemmefra!

Der findes kun få optegnelser om
prisen for disse transporter. I
Orø Sogneråds protokol fra 1873
ses, at Jens Larsen fik 6 daler for
3 sejlture til Holbæk efter læge til
de fattige og i 1881 under kom
munens udgifter til fattigvæsenet
oplyses, at Hans Hansen fik 1 kr.
for at transportere en sæk kul
over isen.
Andre kendte bådførere fra før
1900tallet var Hans og Anders
Nielsen (jordemoderens Hans og
Anders), som med deres 28-fods
sejlbåd "Dorthea" fragtede varer
mellem Orø og Holbæk. Desuden
fragtede de post med (fra 1889)
og hentede læge til øen. Når de
ankom til Holbæk tog de ligele
des ind hos købmand Theodor
Petersen, hvor de indleverede
deres bestillinger. Mens varerne
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Fig 3: Værtshuset “Børsen” i Havnegade var bådførernes fortrukne tilholdssted i
Holbæk.

blev pakket blev den medbragte
madpakke spist i kælderen, hvor
de frit kunne tage af øl, brænde
vin og rom.
Uregelmæssig sejlads

Fig 4: “Pæ Pæsen ” på Orø bandt en kurv
af rughalm til brug for byturen. Den var
vandtæt og forsynet med låg. Under ind
købsturen i byen blev "holbækkurvene"
placeret uden for butikkerne. Når båd
føreren ville sejle, sendte han en dreng
rundt for at hente passagererne. Han
kunne blot gå efter kurvene.(Foto:
Hanne Gelting)

Der var ikke forbindelse mellem
Orø og Holbæk hver dag. Ville
man fra øen til byen, måtte man
dagen i forvejen forhøre sig
blandt bådfolkene, om der var
transport den følgende dag - hvil
ket afhang af vind og vejr.
Passagererne måtte som nævnt
vade til og fra land, eller bæres af
færgemanden. Først omkring
1850 anskaffede en af færgemæn-

dene en pram, som kunne
komme tæt til land, hvilket betød
at man blev fri for at få våde sko.
Man måtte være godt klædt på til
en tur i disse åbne både, hvad
der især ved vintertid kunne
være en barsk affære. Der beret
tes om en mand, som efter endt
sejlads ville tage sin hat af. Han
stod da med pulden i hånden,
selve skyggen var frosset fast til
hovedet!
Hvornår hjemturen fra Holbæk
fandt sted, afhang af beværtning
en i værtshuset ”Børsen" i
Havnegade, hvor bådførerne
holdt til. I tilfælde af dårligt vejr
måtte orøerne overnatte i byen
til der igen kunne sejles tilbage.
Niels Peter Andersen sejlede
omkring 1900 som færgekarl på
ruten Orø-Holbæk, og i hans tid
fortalte man børnene, at første
gang de kom til Holbæk skulle de
kysse en gammel kone i den bare
ende. Når båden lagde til så de til
deres skræk, at der ganske rigtigt
stod en gammel kone på havnen
og ventede på dem. Det var en
kone, der solgte brød og kager til
de rejsende, men hun var indfor
stået med "historien", så hun
spurgte dem, om det var første
gang, de var i byen. Hvis de
bekræftede det sagde hun altid:
"så lad gå denne gang"'.

Samme historie gentog sig, ifølge
sognerådsformand Henrik Han
sen, når børnene første gang sej
lede til København.
Damskibsforbindelser

Imidlertid ønskede orøerne en
bedre og mere regelmæssige for
bindelse til Holbæk, og i 1875
forespurgte man, om damperen
"Møen", der dagligt sejlede
mellem Nykøbing og Holbæk,

kunne lægge til ved Orø. Den
nuværende mole var blevet byg
get i 1869, men der krævedes
yderligere en uddybning af hav
neløbet, flere fortøjningspæle og
bedre afmærkning af havneindlø
bet. Alligevel kunne damperens
besøg gå hårdt ud over bolvær
ket, hvad der foranledigede sog
nerådet til at meddele kaptajnen,
at hvis damperen gjorde skader
på broen, ville han personligt
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blive draget til ansvar for det.
Men for passagererne var det en
klar forbedring nu at kunne
sidde indendørs i en opvarmet
kahyt.
De gamle bådførere var ikke
glade for den nye konkurrent, og
det skabte en del gnidninger,
f.eks. ville før omtalte Jens
Færgemand ikke flytte sin båd
for at damperen kunne lægge til.
Først da han blev truet med poli
tiet, fandt han et andet sted at
fortøje.
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S/S ”Isseljorden” 1877-1899

Fig 6: "Issefjorden ” med passagerer en vindstille dag. (Foto: DFDS 1866-1991)

I 1877 blev "Møen” afløst af
dampskibet "Issefjorden” et jern
skib, bygget samme år i Sverige
og ejet af DFDS. Det var før
Odsherredsbanens tid, så ”Isse
fjorden” sejlede dagligt i rutefart
mellem Nykøbing, Sidinge, Orø
og Holbæk. Det kunne medtage
170 passagerer samt gods, lige
som der var mulighed for at købe
"gennemgående” billetter fra
København til Nykøbing. I Hol
bæk lagde dampskibet til i P/2
time, hvorefter det vendte tilba
ge ad sammen rute. I 1879 blev
sejladsen indskrænket til, at der
kun blev sejlet i Isefjorden hver
anden dag, da damperen i den
mellemliggende tid skulle benyt
tes til rutefart i Roskilde Fjord.

En passagerer beskriver turen
således:
"Så snart toget holdt i Holbæk
skyndte man sig ned til havnen hvor
"Issefjorden " lå med dampen oppe.
Det var et pynteligt dampskib med
den hyggelig kaptajn Henriksen,
den altid venlige fyrbøder Svensson,
den mutte, men hjertensgode "Las",
der snart var matros, snart skibs
dreng og snart både første, anden
og tredje styrmand, og sidst men
ikke mindst "jomfruen", der servere
de kaffe med dejlige kammerjunke
re i den lille spisekahyt. "
Lige inden afgangen, råbte kaptaj
nen fra kommandobroen til kuske
ne på havnepladsen:"Pas på heste
ne, for nu fløjter jeg".

For orøerne fik ruten nu ikke den
store betydning. Dels var det
besværligt at lægge til i havnen
på Orø, hvor der til stadighed
var pladsmangel. Ofte måtte
damperen ligge uden på kulski
bene, og al lastning og losning
foregik hen over disse, og til pas
sagererne blev der lagt et bræt
hen over lastlugen, for at de
kunne komme til og fra land. Dels
havde man også brug for mere
tid i Holbæk og foretrak derfor
stadig at benytte de private
både, der sejlede efter passage
rernes behov.
Ruten blev nedlagt 1899 efter
åbningen af Odsherredsbanen.

Fig 7: Model af Hornsherredrutens første
skib - dampskibet "Holbæk". Model i
Odsherreds Trafikmuseum. (Foto: Bent
Møller, Orø)

S/S ’’Holbæk” 1883-1888

I samme periode blev der etable
ret en anden dampskibsrute fra
Holbæk østpå til Hornsherred.
Holbæk Handelsforening havde
interesse i at etablere en regel
mæssig forbindelse til både Orø
og Hornsherred, og to tømrer
svende fra Holbæk forsøgte der
for i 1883 at tegne aktier i en
færge. De indsamlede 18.000 kr.
og anskaffede dampbåden "Bylgia”, som var et jernskib, bygget
ca. 1880 i Göteborg
Efter at være blevet udstyret
med kahyt og toilet og omdøbt
til "Holbæk", blev den indsat på
ruten Holbæk - Orø - Egholm
(Vellerup Vig). Men tømrersven
dene havde ikke kendskab til
sejllads og under prøvesejladsen
løb båden på grund ved Langøre
Hage midt om natten. Herefter
måtte passagererne fragtes tilba
ge til Holbæk med et andet far-

Fig 8: Tegneren Holger Hansen har foreviget "Æbleskipperen ved bolværket i
København ". (Avisudklip i Ourø Minder)

tøj, hvilket medførte, at båden
måtte have lods ombord den før
ste måneds tid derefter.
Der blev nu en afgang dagligt
mellem Holbæk og Orø. Søndag
sejledes dog ikke, men til gen
gæld var der to afgange om lør

dagen. Denne dag tog en dyrlæge
med båden fra Holbæk kl. 12.00
og praktiserede på øen indtil
næste båd afgik derfra kl. 16.00.
Dampskibsselskabet "Holbæk"
gik konkurs i 1888.
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"Tordenskjold”
Der gik nu et stykke tid uden fast

dampskibsforbindelse, men de
private bådførere sejlede stadig.
Den mest kendte fra disse år var
fiskeren Jens Hansen, der fra
omkring 1887 havde sejlet fragt
mellem Orø og Holbæk med sin
kutter Tordenskjold.
Indimellem ernærede Jens Han
sen sig som stenfisker. Stenene
fragtede han til København,
hvorfra han tog foderstoffer med
retur til Orø. Senere opkøbte han
frugt og kartofler på Orø og disse
varer solgte han fra sin båd ved
Børsbroen i København, hvor
han var en kendt skikkelse. Jens
Hansen fortsatte sin forretning
indtil 1939, hvor han blev dræbt
ved et styrt ned i lasten på sin

Fig 10: Dampskibet ”Ourø” efter ombygningen i 1912.

båd. "Tordenskjold" blev deref
ter solgt til en liebhaver, hvor
den fik navnet "Håbet" og bl.a.
sejlede flygtninge til Sverige
under besættelsen.
S/S ”Ourø” 1890-1926

Fig 9: Det tidligste foto af ”Ourø”. Den er
senere ombygget flere gange. (Foto i pri
vateje)
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Storkøbmændene i Holbæk var
dog stadig interesseret i en regel
mæssig færgeforbindelse til Orø
og Hornsherred, så i 1889 blev
der stiftet et nyt aktieselskab af
de samme personer, som stod
bag det tidligere dampskibssel
skab "Holbæk". Aktierne kostede
25 kr. stykket. Der blev tegnet en
aktiekapital på i alt 6750 kr. som
købmændene i Holbæk kautione
rede for.
Man købte et brugt dampskib i
Sverige for 11.500 kr. Det var
oprindeligt bygget til den sven

ske flåde, men sejlede nu i som
merfart ved Karlskrona. Efter en
ombygning, blev det i 1890 under
navnet ”Ourø” indsat på samme
rute som den tidligere damper
”Holbæk”. Det kunne nu medføre
150 passagerer samt kreaturer
og gods,
Efter et par år var ruten ved at gå
fallit. Man henvendte sig derfor
til Jens Nielsen, der med sin egen
båd, "Lykkens Prøve" også sejle
de mellem Orø og Holbæk. Han
accepterede at blive skibsfører
på dampskibet "Ourø" på den
betingelse, at han kunne overta
ge postbefordringen for 3 kr. pr.
dag, da han herved blev sikret en
fast indtægt. Dette blev accepte
ret af sognerådet, da man mente
at sejladsen var i sikre hænder
hos en "lokal" skibsfører. Lige-

ordnet billetsalget, kom alle fire
besætningsmedlemmer op i sty
rehuset og fik en morgenbitter.
Senere forsvandt de for at spille
kort med bønderne indtil de
nærmede sig Holbæk, hvor Jens
Nielsen atter overtog roret. Ikke
så sært at det var rart at have en
ekstra ”styrmand” med!
Ejby

Fig 11: ”Ourø "s rute til Hornsherred.

som maskinmesteren måtte Jens
Nielsen dog selv indskyde 1000
kr., men pengene lånte han af før
omtalte købmand Theodor Pe
tersen i Holbæk!
Besætningen bestod nu af 4
mand: skipper, styrmand, mas
kinmester og en matros.
Præstesønnen Johannes Prip fra
Orø fortæller om, hvordan han
som barn omkring 1900 sejlede
damperen fra Orø til Holbæk.
Efter man var kommet fri af øen,
fik han lov til at styre skibet. Når
skipperen, Jens Nielsen havde

1 Ejby i Hornsherred var man
også interesseret i en forbin
delse til Holbæk, så i 1903 tegne
de beboerne her aktier for 1500
kr. til en stenbro. Den kom til at
koste 6500 kr., bekostet af Hol
bæk Handelsforening og bygget
af lokale fiskere og landmænd.
Dampskibet "Ourø" sejlede fra
nu regelmæssigt mellem Holbæk,
Ejby, Egholm og Orø.
Ejby blev anløbet et par gange
om ugen. Herfra blev der fragtet
gods og svin fra de store bønder-

gårde til Holbæk. Returgodset
var fortrinsvis foderstoffer. Bå
den sejlede til Ejby om aftenen
hvor mandskabet overnattede
om bord, inden turen gik tilbage
næste morgen. Ventetiden blev
udnyttet på bedste måde. Ofte
kom de lokale folk for at udveks
le nyheder og spille kort, ligesom
styrmanden i mange år havde en
ekstrafortjeneste ved at sælge øl
og vand om bord. Maskinmest
eren var en ivrig fisker, og om
efteråret benyttede han op
holdet til at fiske laks i ruser.

I de 36 år ”Ourø” sejlede modtog
man intet offentligt tilskud, men
fik sin indtjening på fragterne
alene. 1 1926 var det ikke længere
rentabelt og man måtte opgive at
anløbe Hornsherred, da lastbi
lerne efterhånden havde overta
get godstransporten.
Kreatur- og godstransport

Fig 12: Damperen blev ofte hyret til
tursejlads. Her med en foreningsudflugt
ved Egholm Bro.

Kreatur- og godstransporten
mellem Orø og Holbæk var også i
faste rammer. Om mandagen
blev der fragtet svin fra Orø til
slagteriet i Holbæk. Dyrene blev
lempet ned i lasten ad en slidske.
Her stod de så tæt, at det om
sommeren var nødvendigt at
oversprøjte dem med vand, for
at de ikke skulle kvæles af varme.
Ved ankomsten til Holbæk blev

77

Holbæk i Strøpi irten

Fig 13: På vej til slagteriet.

svinene læsset af på havnen og
drevet op ad Havnegade og Villa
kvarteret til slagteriet. Denne
”strøgtur” foregik helt frem til
1947. Senere blev de ført over i et
pakhus kaldet ”Bananen", som lå
ved færgelejet, hvorefter de blev
hentet i slagteriets bil. Det skal
nævnes, at der i 1930 blev leve
ret 3.000 slagtesvin fra øen til
slagteriet i Holbæk, så det var en
anselig transport dengang.
Efter en sådan tur skulle lastrum
met spules rent, så man kunne
tage returgods med til øen, f.eks.
træ, byggematerialer, brændsel
og kolonialvarer. Den største
fragt bestod af korn og foderstof
fer, som fra købmandsgården
blev leveret i sække å 100 kg. Her
var det mandskabets arbejde at
bære sækkene om bord fra vog
nene, hvilket skulle gå stærkt for
at overholde sejlplanen.
Tirsdag var markedsdag, hvor
der blev sejlet heste og kreaturer
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enten til markedet eller til slagt
ning. I båden blev dyrene - i mod
sætning til svinene - tøjret på rad
og række, men også her skulle
lasten gøres omhyggelig ren for
dyrenes efterladenskaber. Retur
godset denne dag var overvejen
de smågrise som orøerne ikke
var selvforsynende med.
Efterhånden var damperen
"Ourø" blevet for lille til den
store mængde fragt, så i 1912
blev den bygget om og forlænget
med knap 4 m. Lossebommen
blev flyttet frem og lastrummet
gjort større, så der nu blev plads
til 100 svin ad gangen. Derefter
fortsatte damperen flere år
endnu indtil 1926, hvor skibet
var slidt ned.
M/S ”Margrethe” 1926-1958
Der opstod nu på Orø tanker om
at etablere en bro til Hornsher
red, men p.gr. af de dårlige bund

forhold, ville den løsning blive

Fig 14: ”Margrethe” i Isefjorden.

Fig 15: ”Margrethe” under bygning i
Odense

alt for dyrt, så man besluttede
sig i stedet for at bygge en ny
færge, der kun skulle sejle
mellem Orø og Holbæk. Det blev
træskibet ”Margrethe” fra Oden
se Træskibsværft. Båden blev
hjemmehørende på Orø, ejet af
”Rederiet Orø” (Orø sogneråd).
Anskaffelsesprisen var 96.000 kr.,
hvoraf Frederiksborg amtsråd
gav 16.000 kr., Holbæk byråd
6.000kr. og resten blev finansie
ret af Orø kommune selv. Derud
over lovede Holbæk Handels
standsforening at støtte driften
de første år.
"Damperen", der blev opkaldt
efter Dronning Margrethe I,
havde plads til 200 passagerer og
2 personbiler. Der var nu forbin
delse Orø - Holbæk 3 gange dag
ligt om sommeren og 2 gange om
vinteren. Hans Nielsen fra dam
peren "Ourø" fortsatte som skip
per på "Margrethe".

Åbningen af færgeruten i august
1926 blev fejret med stor festivi
tas i Holbæk. Her blev der gjort
opmærksom på, at den nye båd
også var til turister. Proprietær
Engberg, Orø udtalte: "Ved I
egentlig ovre i Holbæk hvor kønt
der er hos os? Den, der har set
solnedgangen en dejlig sommer
aften ovre hos os, vil indrømme
os, at man skal rejse langt for at
se noget kønnere." Derefter blev
der sejlet en prøvetur på fjorden
for særligt indbudte honoratio
res, som kunne opleve "de mage
lige siddepladser, promenade
dækket og de 2 lune kahytter".

ment. Det var et ældre jernskib
med plads til 75 passagerer. Det
blev påmonteret gasgenerator,
hvortil der blev benyttet bøge
brænde. Den månedlige ration
heraf strakte lige til tre dobbelt
ture dagligt. ”Falken” sejlede kun
med passagerer, men havde
mulighed for at have en færge
pram med gods på slæb. En
sådan transport kunne mageligt
tage fem kvarter! Efter krigen
blev "Falken" afhændet.
"Falken" blev ”landskendt” da
den medvirkede i det danske
lystspil "Biskoppen", der havde
premiere i 1944. Her indgår der
flere scener fra selve sejladsen.

’’Falken” 1940-1948
Under krigen var

Færgepramme

Fig 16: ”Falken” ved molen på Orø
Havn. (Foto i privateje)

Ingen af rutebådene kunne i
længden klare den daglige sejl
lads med den hastigt stigende
transport af gods og passagerer.
Flere private bådførere sejlede
passagerer uden for de normale
afgangstider, ligesom der til
godsbefordring blev bundet min
dre pramme efter rutebådene.
En af disse pramme var "Moses",
der i 192 (Ter ne transporterede
kreaturer og svin til slagteriet i
Holbæk. I 1932 gik den på pen
sion på stejlepladsen ved Østre
Færge, hvor den nu er overdæk
ket og tjener som redskabsskur
for fiskerne.

der som
bekendt rationering på brænd
sel, og damperen "Margrethe" fik
kun tildelt brændstof til én dob
belttur hver anden dag. Dette
kunne langtfra dække transport
behovet, så i 1940 købte Orø
kommune "Falken" som supple-

Fig 17: Færgepram på slæb af en rute
båd. (Foto i privateje)

Fig 18: En anden af de mange færge
pramme ved siden af ”Margrethe” i Orø
Havn. Under 2. verdenskrig skulle alle
danske skibe have malet et dannebrogs
flag på siden. (Foto i privateje)

Flere broplaner

1 1950'erne sejlede "Margrethe" 5
dobbelture dagligt, hvilket var
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den maksimale udnyttelse af fær
geplanen. Da damperen som
nævnt ikke kunne medtage mere
end to personbiler ad gangeneller én lastbil og én personbil,
opstod der atter tanker om en
broforbindelse til øen. Orø
Sogneråd gik sammen med

Fig 19: "Det skæve skib" "Margrethe"
lastet til det yderste. (Foto i privateje)

Fig 20: "Margrethe " fotograferet i 2004 i
Århus Havn.
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Frederiksborg og Holbæk amter
om en henvendelse til ministeri
et, men efter 4 års negative for
handlinger afholdt Orø Sogneråd
i 1956 et offentligt møde med 3
punkter på dagsordenen: 1. en
bro over Østre Rende 2. en træk
færge over Østre Rende, eller 3.
en ny færge Orø-Holbæk. Man
anslog, at broen med div. tilskud
ville koste 700.000 kr., en ny
færge af jern med plads til 8 biler
og 150 passagerer, ligeledes
700.000 kr. og en træfærge ca.
565.000 kr. En afstemning viste et
klart flertal for den sidstnævnte
løsning.
Tremastet skonnert
Således blev ”Margrethe”, efter
32 års sejlads på Isefjorden, solgt
for 50.000 kr. til en skibsreder i
Århus, hvorefter der fulgte nogle
år med en omtumlet tilværelse:
indkøbsbåd mellem Kollund og
Flensborg, rutebåd mellem Hav
negade og Bellevue, rutebåd
mellem Hou og Samsø, udflugts
båd på Kolding Fjord, rutebåd
mellem Horsens og Endelave og
udflugtbåd mellem Hou og
Bogense. I 1978 blev "Margrethe"

købt af Tvindskolerne, men sank
fire år efter i Nyborg Havn. Den
blev dog bjærget og i dag be
finder det gamle træskib sig i
Århus havn, hvor en gruppe træ-

Fig 21: Stabelafløbning af M/F Ourø i
Holbæk 1958. (Foto i privateje)

Fig 22: Et kendt syn gennem mange år i
farvandet imellem Holbæk og Orø.

skibsentusiaster forsøger at be
vare skroget for at bygge den tid
ligere damper om til en tremas
tet skonnert.
M/F "Ourø” 1958-2003
Forudsætningen for at bygge en
ny færge som afløsning af ”Mar
grethe” var, at både Holbæk kom
mune og Holbæk amt hjalp øko

nomisk til. Derfor blev der stiftet
et interessentselskab "1/S Færge
farten Orø-Holbæk", bestående
af 7 medlemmer: 5 fra Orø sogne
råd, 1 fra Holbæk byråd og 1 fra

amtsrådet. Selskabets formål var
"at drive færgeruten Orø - Holbæk
med befordring af personer, bil og
gods".

Bilfærgen "Ourø" var et træskib,
bygget på Holbæk Skibs- og
Bådebyggeri. Den kunne medta
ge 148 passagerer og 12 person
biler, samtidig med at antallet af
daglige afgange blev forøget mar
kant. Der blev nu udfærdiget et
sæt regler for transport af gods,
hvor man bl.a. anvendte værdi
mærker som kvittering for beta
lingen. Regelsættet har været
brugt så sent som i 2002, og sam
tidig understregedes det, at fær
gens mandskab på grund af den
stramme sejlplan ikke mere
kunne påtage sig jobbet som
kommissionærer.
Færgeruten indstilles
Den daglige sejlads og især isvin
trene havde sat sine spor på
”Ourø”, så i november 1970 kræ-

Fig 23: Fragtmærkerne afløste betalin
gen til kommissionæren.(Bent Møller,
Orø)

Fig 24: ”Ourø" på den uundgåelige beddingstur.

vede Søfartsstyrelsen, at færge
farten skulle indstilles, da fær
gens bund var slidt op. Dertil
kom, at færgedriften med årene
havde oparbejdet et stort under
skud, hvilket i 1960/61 beløb sig
til 40.000 kr. og i 1966/67 over
200.000 kr.
Der blev nu indsat rutebil fra
Holbæk til Østre Færge, mens
man ventede på en afgørelse om
fremtidens transport. På Orø
blev der afholdt beboermøder,
hvor man understregede tilhørs
forholdet til Holbæk, både han
dels- og kommunemæssigt. Et
arbejdsudvalg fik til opgave at
undersøge tre forskellige mulig
heder for forbindelse OrøHolbæk, 1: genindsættelse af fær

gen, 2: fast rutebilkørsel, 3:
anskaffelse af en passagerbåd til
afløsning af færgen. Andre - knap
så seriøse - forslag gik på en
vandbus og en bro fra Kirse
bærholmen.

Man valgte den første løsning og
efter et halvt år på bedding sejle
de "Ourø" igen ved påsketid
1971. Samtidig gav man færgen
frist til april 1973 hvor der skulle
udarbejdes statistikker for be
nyttelsen. Ruten havde i mellem
tiden fået konkurrence af Østre
Færge (etableret i 1962) og da
benzinen var billig, var det nemt
at "køre udenom", hvilket tyde
ligt kunne mærkes. Bestyrelses
formanden Bent Kristiansen
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måtte derfor kraftigt opfordre
orøerne til, at de også i praksis
viste deres støtte til færgen ved
at benytte den oftere, ligesom
han også anmodede de handlen
de i Holbæk om at lade deres
varer til øen transportere ad
denne vej.
Mange år senere, 1. januar 2001,
trådte regeringens "Pinsepakke”
i kraft, hvilket bl.a. indebar, at
alle med fast bopæl på de danske
småøer kunne sejle gratis med
de færger, der fik offentligt til
skud. For Orø-Holbæk-overfarten
kunne det tydeligt mærkes på
passagertallet, som steg mar
kant.
M/F ”Ourø”
- et populært motiv.
Ved ”Ourøs” 25 års jubilæum i
oktober 1983 blev der fremstillet
en jubilæumsplatte, som blev

overrakt skipper Egan Petersen.
Platten var tegnet af arkitekt
Anton Lassen, Orø og udført af
keramikeren Cilia Lassen, Orø.

Årets Holbæk-platte 1985 havde
som motiv færgen "Ourø” i
Holbæk Havn. Motivet var denne
gang tegnet af Asger Faber, Udby.
2001 fik øen sin "egen” vin. Det
var en spansk Jumilla rødvin,
aftappet hos Svendborg Vin
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kompagni. Som det mest naturli
ge blev færgen motiv på etiket
ten, der var tegnet af Steen
Petersen, Orø.
3 gange i færgen "Ourøs” levetid
har den optrådt i en dansk film. I
1963 spillede den hovedrollen i
amatørfilmen "Mellem to fær
ger", hvor der også medvirkede
flere lokale statister. Filmen var
lavet af Mogens Hillestoft fra
København. Den vandt i øvrigt
førsteprisen i en konkurrence
arrangeret af Danmarks Smal
filmsoperatører.
I 1966 medvirkede færgen i det
danske lystspil "Naboerne", in
strueret af Bent Christensen.
Filmen handler om nabostridig
heder i et sommerhusområde,
hvortil man kommer sejlende
med "Ourø".
1 1990 gjaldt det filmen "Dreng
ene fra Sankt Petri", instrueret af
Søren Kragh-Jacobsen. Filmens
handling foregår under 2. Ver
denskrig, og heri indgår nogle
scener med en færge. Valget faldt
på "Ourø", da man mente, man
her havde fundet en tidstypisk
fra 1940"erne!

I november 2001 udsendte Post
Danmark 4 frimærker med dan
ske færger, tegnet af Bo Bonfils.
En af færgerne var M/F "Ourø".

Fig 27: Den sidste kommissionær Hans
Peter Petersen. (Foto i privateje)

Fig 25: "Orø” for indsejling i Holbæk Havn.

M/F ”Orø” 2003
1 1999 anbefalede bestyrelsen for
I/S Færgefarten Orø-Holbæk, at
man udskiftede færgen "Ourø”,
som nu var en af Danmarks æld
ste træfærger, med en større og
mere rentabel. En ny færge skul
le kunne medtage lastbiler og
sejle i timedrift. Med dette be
kræftede man, at man ønskede at

Fig 26: ”Orø ”s skrog blev bygget i Riga.
(Færgefarten Orø-Holbæk I/S)

bevare den direkte forbindelse
til Holbæk, og denne gang kom
en bro overhovedet ikke på tale!
Efter byrådets accept blev færge
ruten udbudt i licitation i 2000,
men da der ikke kom seriøse
henvendelser, fortsatte driften af
ruten med det samme selskab og
på de samme vilkår som før.
Firmaet Carl Bro A/S, Dwinger
Marineconsult udarbejdede der
efter et forprojekt for en ny
færge. Man anbefalede en dobbelt-ender færge, med plads til
98 passagerer og 16 personbiler,
lidt færre hvis der skulle en
turistbus eller lastbil med, og
med en hastighed på 12 knob var
der mulighed for at indføre time
drift på visse tider af dagen. Ud

fra dette blev M/F "Orø” bygget
af Hvide Sande Skibs & Baadebyggeri A/S i 2002/2003 og prisen
herfor var ca. 27,5 mill. kr.
Færgen blev indsat i juni 2003,
men af hensyn til økonomien,
opretholder man dog den tidlige
re fartplan.
Kommissionærer
Det har altid været forbundet
med omkostninger at tage til

Holbæk. Orøere, der ikke selv
havde mulighed for at tage
afsted for at handle, havde tidli
gere mulighed for at betale en
kommissionær for at hente
varerne. I den første tid var det
bådførerne, der havde dette
hverv, men senere da færgerne
kom, overgik arbejdet til mand
skabet her, bl.a. havde "Peter
Styrmand” fra damperen "Ourø”
det som en bibeskæftigelse i
mange år.
Da han døde omkring 1920 over
tog hans søn, Hans Peter
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Petersen hvervet på fuld tid og
han blev derfor aldrig kaldt
andet end „Kommissionæren“.
Omkring 1930 kostede en retur
billet 1,25 kr. og da en dagløn for
en arbejdsmand var 4 kr. tog
man ikke til Holbæk efter små
ting. Kommissionæren tog 25-35
øre for at besørge et ærinde, som
f.eks. at hente medicin, forny lot
terisedler, aflevere ting til repa
ration, og få div. varer med hjem
i udvalg. Hans hovedindtægt
kom dog fra afhentningen af svinepenge, som skulle hentes per
sonligt hos en sagfører i Holbæk.
Efter at ”kommissionæren” holdt
op i 1950 havde en pensionist
hvervet en kort tid, hvorefter det
helt stoppede.
Vintertransport

Vintervejret kan for alvor skabe
problemer for øboere, og før i
tiden var risikoen for at blive
afskåret for omverdenen stor.
Inden vinteren satte ind forsyne
de orøerne sig derfor godt med

Fig 28: Den gamle "Ourø ” som isbryder.
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brændsel og andre livsvigtige
varer, og så ventede man på, at
fjorden frøs til og isen blev sikker
at færdes på. Så længe isen var
usikker gik en mand i forvejen
med en isøkse. Hvis den kunne
falde fra skulderhøjde uden at gå
igennem, kunne isen bære en
mand. Hvis isen kunne holde til
tre hug med øksen, kunne den
bære en hest. Herefter blev der
en livlig trafik på fjorden af alle
slags transportmidler: slæder,
joller med meder, isbåde, kaner
og hvad der i øvrigt kunne glide
afsted.
Anton Hansen fortæller om,
hvordan han som ung i marts
1901 var med en slædetransport
til Holbæk. Vinteren havde varet
længe, og man skulle have to
kalve og fire slagtesvin til slagte
riet i Holbæk. Isen var skør og
transporten foregik med en
slæde skubbet af fem personer.
Pludselig revnede isen, og slæde
og dyr forsvandt. Det lykkedes
dog at få alle dyrene op igen,
men den ene gris måtte slagtes
på stedet. Resten af transporten
foregik til fods - også for dyrenes
vedkommende.
Man sejlede med rutebådene så
længe, det kunne lade sig gøre,
men det gamle dampskib "Ourø"

Fig 29: Sygekurven fra ca. 1900 var sid
ste gang i brug i 1962. (Foto: Hanne
Gelting)

var ikke meget bevendt som
isbryder. Ved at stable kulsække
op i agterstavnen blev stævnen
hævet så man kunne klare sig
igennem de første isdannelser,
men det sled i længden for meget
på skroget, og sejladsen blev
hurtigt indstillet. Vinteren 1912
var særlig streng, og hen på forå
ret da forsyningerne på Orø var
ved at slippe op, besluttede man
at hjælpe "Ourø” gennem isen.
Fra hver hus stillede der en
mand, og ved fælles hjælp hugge
de og savede man en rende, som
skibet kunne sejle i. Et langt tov
var fastgjort til stævnen, og ved
at trække i tovet samtidig med at
der blev sat fuld kraft på maski
nen, kom damperen frem. Det
tog 2 dage at komme til Holbæk.
Men så var der også frokost med
øl og snaps på værtshuset
"Børsen” bagefter.

Motorskibet "Margrethe" var
derimod velegnet til isbrydning.
Det var monteret med stålplader
i stævnen og bygget således, at
stævnen kunne hæve sig og ski
bets egen vægt derved knuse
isen. De tre første krigsvintre var
meget lange og strenge, og for at
spare på brændstoffet foregik al
transport til og fra øen over isen
så længe som muligt. D.12. april
1942 gik posten med sin slæde
for sidste gang over fjorden den næste dag var der åbent
vand!

Bådenes mandskab havde ansva
ret for en eventuel sygetrans
port. Når der skulle hentes læge
til øen, blev han ved vintertid
transporteret på en slæde, som
færgefolkene ofte selv måtte
trække, men så var det også skik
og brug, at lægen gav cognac på
halvvejen. Hvis folk fra Orø skul
le på sygehuset i Frederikssund,
foregik transporten i en sygekurv, der blev placeret på en
vogn. I 1933 kom Orø under
Holbæk Amt og dermed blev
hospitalsindlæggelserne over
ført til Holbæk, så under isvintre
blev kurven i stedet sat på en
slæde og trukket over isen til
fastlandet.
Bilfærgen "Ourø" kunne heller
ikke klare de hårde isvintre. Til at

beskytte træskibet mod isflager
ne var færgen forsynet med en
"ishud" på siderne og i stævnen.
Forhudningen bestod af alumini
umsplader på 3 millimeters tyk
kelse. Nogle vintre var isen så
tyk, at den skar hul på pladerne
og al videre sejlads måtte opgi
ves for ikke at ødelægge færgen.
Dette skete f.eks. i vintrene
1967/68, 1970/71, 1979, 1982,
1985, 1986, 1987 og i 1996 hvor
færgefarten var indstillet nogle
måneder. I sådanne tilfælde fore
gik transporten med bus via
Østre Færge, som var blevet eta
bleret i 1962. Den livlige trafik
over den tilisede fjord var nu his
torie.

Da rutebådene kom til forsøgte
man at få disse til at overtage
postbefordringen, men da sejlad
sen ofte var ret uregelmæssig,
måtte man gang på gang ty til de
private bådførere. Således påtog
bådføreren Niels Nielsen sig i
1882 opgaven for en betaling af 2
kr. pr sejltur og 6 kr. for istrans
port.
I 1885, da dampskibet "Holbæk"
sejlede, skrev postvæsenet kon
trakt med selskabet om daglig
befordring af posten til Orø. Men
heller ikke her var rutefarten sta
bil, så først med damperen

Postbefordring

Fra gammel tid var det skik, at
bådførerne tog posten med. Den
blev afleveret i værtshuset
"Børsen" i Havnegade, hvor de
som tidligere nævnt holdt til. 1
1872 fik øen sit første brevsam
lingssted på kroen, hvilket kræ
vede en regelmæssig postgang til
øen. Da ingen af de daværende
bådførere var interesseret i at
medtage post på disse vilkår, teg
nede man i 1873 kontrakt med
lods R. Larsen fra Holbæk, hvor
efter han forestod både sommerog vintertransporten tre gange
om ugen.

Fig 30: Skipper Egan Petersen modtager
posten foran ”Margrethe II”. (Foto i pri
vateje)
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Fig 31: Der skal siges ordentligt farvel,
når en færge går på pension.

"Ourø” blev postgangen regel
mæssig, takket være skipperen
Jens Nielsen. Han blev skibsfører
her omkring 1892 og reddede,
som før omtalt, både postgangen
og færgeruten. Siden da har OrøHolbæk overfarten medført post
til og fra øens eget postkontor,
og i dag er der tillige ophængt en
postkasse på selve færgen.
Selv under isvintre skulle posten
bringes over isen til sædvanlig
tid. Hvis dette ikke var muligt,
måtte postbudet mindst én gang
om ugen transportere den på
land til et overfartssted, sædvan
ligvis Tuse Næs eller Dragerup
og derfra videre over isen til Orø.
Det farligste tidspunkt for denne
færd var om foråret, når isen var
ved at bryde op.
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Der fortælles således om skippe
ren Jens Nielsen, at når han skul
le forcere en våge lagde han to
lange brædder med stropper i
tværs over den og kravlede
afsted på alle fire med posttas
ken på ryggen. Hvis han gik igen
nem isen, havde han brædderne
at holde fast i! Senere anskaffede
han en isslæde med sejl, som i
medvind kunne skyde en god
fart. Jens Nielsen fungerede tilli
ge som kommissionær og brugte
bl.a. slæden til at fragte varer på.
En gang på en sådan tur havde
han så meget fart på, at han ikke
opdagede en stor våge. Slæden
gik igennem, og han fik læsset af
i en fart. Slæden var gået i styk
ker og alle varerne lå spredt på
isen, så der var ikke andet at
gøre end at gå videre til Orø og
fortælle, at man selv måtte hente
sine varer ude på fjorden.
Fremtiden

Både den opf indsomme istrans
port såvel som damperen er nu
forsvundet til fordel for biltrans
port og en ny, moderne færge.
Med bygningen af M/F „Ourø“ for
kun to år siden, blev det bekræf
tet, at færgedriften mellem Orø
og Holbæk vil blive ved at eksis
tere mange år frem i tiden til
gavn og glæde for både fastboen
de og turister.

Kilder

DFDS 1866-1991: Ship develop
ment through 125 years. Kbh.,
1991.
Jul i Holbæk 1947. Holbæk, 1947
Larsen, Henrik: Beretninger fra
Orø. Håndskrevet manuskript.
Ourø Kurér 1942-79. (Ø-kontoret,
1998)
Petersen, Harald: Dengang på
Orø. Holbæk, 2003
Prip, Johannes: En Orødrengs
barndomsminder fra tiden før
århundredeskiftet. Privat tryk,
1996.
ROMU: årsskrift fra Roskilde
Museum 1984/85. Roskilde, 1986
Sørensen, Kurt: Med dampskib
på Isefjorden. Bertel, 1983.
Thomsen, Albert: Holbæk Køb
stads Historie. Holbæk 1936-42
Fotos og artikler fra Holbæk
Amts Venstreblad.
Orø Sogneraads Forhandlings
protokol
Udklip, postkort og fotos fra
privatpersoner
Taktil:

Færgefarten Orø-Holbæk I/S
v. Børge Larsen
Bent Møller, Orø
Odsherreds Trafikmuseum, Hørve
"Ourø Minder”, Orø
Harald Petersen, Orø
Hvor intet andet er anført er bil
lederne fra Holbæk Stadsarkiv.

Kalundborgs gamle kulturplanter
på museum
Hans Guldager Christiansen og Birger Prehn

Fig 1: Nikkende Fuglemælk vokser i mængder på de sydvendte havskrænter lige syd for
bymurens oprindelige forløb. Til højre en Femtunge, en sjælden indslæbt art i
Danmark, men ikke en kulturplante. Foto: Hans Guldager Christiansen.

Højbyen i Kalundborg er i sand
hed en middelalderby. I Kalund
borg findes flere huse fra middel
alderen end i nogen anden dansk
by. Den femtårnede Vor Frue

Kirke fra omkring 1200 e. Kr. er
blandt landets fineste kirkebygge
rier. Dertil kommer borgruinerne
samt en intakt middelalderlig
byplan.

I 1984-86 udgravede National
museet den gamle voldgrav
mellem Vestborgen og Højbyen.
I den blottede jord spirede mange
planter frem, som har en spæn
dende kulturhistorie.
Vi fulgte stedet tæt gennem flere
år og endte med at finde 14 arter,
som er gode indikatorer for
middelalderlig havekultur. Andre
arter pegede i samme retning, og
vi endte med at finde i alt 77 for
skellige plantearter, hvor de 25
har tilknytning til middelalderlig,
eller i hvert fald til meget gammel
havekultur.1
Siden da har vi været opmærk
somme på, hvad der spirede frem
på byggetomter eller voksede i
Kalundborgs middelalderbydel.
Vi har således mere end 20 års
iagttagelser bag os, når vi hæv
der, at Kalundborg er særdeles rig
på middelalderlige kulturplanter.
Allerede tidligt i forløbet havde vi
kontakt med botanikeren Bernt
Løjtnant. Han ved mere om gamle
kulturplanter end nogen anden,
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Fig 2: De gamle kulturplanters fundsteder i og omkring Kalundborgs middelalderlige højby er markeret med rødt. Den middelalderlige
højby er markeret med sort..

og han betegner i dag Ka
lundborg som det næstrigeste
sted i Danmark for middelalderli
ge kulturplanter. Kun Hammers
hus er rigere. Det var ham, der
foreslog os at lave en kulturbota
nisk have med arter fra Højbyen
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og ruinerne. Haven skulle såle
des alene rumme arter, der alle
rede vokser i byen som ”levende
fortidsminder” og som med en
vis sandsynlighed er efterkom
mere af urter, indført og brugt i
det middelalderlige Kalundborg.

Det var derfor en stor glæde for
os, at Kalundborg og Omegns
Museum i forbindelsen med
omlægning af haven stillede seks
bede midt i haven til vores rådig
hed. Vi kan ikke forestille os et
smukkere sted for en præsenta-

tion af byens gamle kulturplan
ter, der til gengæld kan være
med til at fortælle om den
middelalderlige kalundborgensers liv.

Førromersk jernalder

500-0 f.Kr

Skvalderkål, Opium-Valmue

Romersk jernalder

0-400 e.Kr

Skarntyde

Germansk jernalder

400-800 e.Kr

Hundepersille, Bulmeurt

(fundet flere gange men ikke indplan

I denne artikel vil vi uddybe,
hvad der forstås med gamle kul
turplanter og ”levende fortids
minder”, og vi redegør for det
praktiske arbejde med at etable
re bedene.

tet i museumshaven)

Vikingetid

800-1050 e. Kr.

Tidlig middelalder

1050-1300 e.Kr

Midtmiddelalder

1300-tallet

Foruden kornarterne blev ukrudtsarter som Glat Vejbred og

Grøn Mynte, Pastinak, Marts-Viol,
Havekørvel, Sødskærm, Læge-

Mennesker indførte tidligt
planter til Danmark
Lige siden Danmarks oldtid har

mennesker indført planter til
Danmark. Agerbrug lader sig før
ste gang påvise omkring år 4.000
før vor tidsregning.2 Kornarterne
var dengang især Emmer og
Seksradet Byg, men også Enkorn,
Dværghvede og Almindelig
Hvede blev dyrket.
Kornarterne stammer oprinde
ligt fra Lilleasien og Mellem
østen. Her udviklede agerbrug
skulturen sig langsomt fra 11.000
til 9.000 år f. Kr., spredtes op gen
nem Europa og nåede frem til
syd for Østersøen omkring 5.000
år f.Kr. Herfra nåede kulturen
frem til Danmark ca. 4.000 år
f.Kr.3

Cikorie, Ensidig Klokke, Svaleurt

Oksetunge, Citronmelisse, Julerose,

Peberrod, Pæon

Midtmiddelalder

1400-tallet

Tandbæger, Hundetunge, Matrem,

Liden Singrøn, Akeleje, Springknap,
Galdebær, Høst-Tidløs
Senmiddelalder

1500-1550 e.Kr.

(Eranthis, Sort Morbær)

Tabel 1. Eksempler på plantearter indført til Danmark, vildtvoksende i det middel
alderlige Kalundborg og indplantet i Kalundborg og Omegns Museums have .5G-7

Rødknæ indslæbt. Senere indfør
tes andre kornarter: Hirse, Spelt
og Byg i yngre bronzealder. Hør
dyrkes i sen bronzealder, og
Havre blev almindeligt dyrket i
jernalderen. Fra det 3. århundre
de e. Kr. dyrkes desuden Rug4.
Disse oplysninger stammer fra
pollendiagrammer, aftryk af korn
i lerkar og fra udgravninger af

bopladser, hvor planterester er
blevet bevaret. Via pollendia
grammer kender man den dan
ske flora siden istiden ganske
godt. Men pollen er ikke altid til
at bestemme til art, og fund af
fossile plantearter er den
væsentligste kilde til vor viden
om, hvornår en planteart er ind
ført til Danmark. Desuden kan
trykte og utrykte urtebøger være
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en vigtig kilde til at afdække,
hvornår en planteart er indført.
Hans Arne Jensen har opstillet
en oversigt over fund af makrofossiler i Danmark5. Kilden giver
et årstal for, hvornår en indført
planteart med sikkerhed har
befundet sig i Danmark, men ind
førelsen kan selvsagt have fun
det sted tidligere. Johan Lange6
benytter denne kilde samt de
skriftlige kilder fra middelalde
ren til at opstille en liste over 180
arter, der er kommet til landet i
årene fra bondestenalder (4.0001.800 f.Kr) og til middelalderens
sidste årtier (ca. 1550). Herfra
har vi udvalgt de arter, som vok
ser vildt i den middelalderlige
del af Kalundborg, og som nu er
indplantet i museumshaven.

Fig 3: Den kulturbotaniske have set mod nord med model af det middelalderlige
Kalundborg i baggrunden. Foto: Mads Findal Andreasen.

Klosterplanter
Indførsel af planter til Danmark
tog fart i middelalderen. Munke

og nonner indvandrede sydfra
og anlagde klostre. De ældste
klostre er fra slutningen af 1000årene, og der er oplysninger om i
alt 138 klosterstiftelser i det
middelalderlige danske område.8

Med sig sydfra bragte de ny
viden og teknik. Foruden teknisk
indsigt kendte de til landbrug,
havebrug og lægekunst på et
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Fig 4: Den kulturbotaniske have set mod sydvest med Houget, Gisseløre og fjorden i
baggrunden. Foto: Hans Guldager Christiansen.

niveau, der overgik danskernes.
De medbragte desuden urter
med lægende og helbredende
virkning samt kulturplanter
egnede til føde, farvning, m.v.
som de dyrkede i klosterhaver
ne. Nogle af plantearterne var
allerede tidligere indført til lan
det, men nu blev de genindført,
og viden om deres brug spredte
sig fra klostrene.
Nogle arter udnyttes stadig i dag
til fx madlavning eller medicin,
men mange er forsvundet ud af
køkkenhaverne. Imidlertid kan
de stadig findes på eller nær de
middelalderlige voksepladser,
hvor de enten har overlevet,
eller de dukker op fra frø, når der
graves eller rodes i jorden.
Botanikere har længe vidst, at
gamle kulturplanter er hyppige
på kirkegårdsdiger, ved borgrui
ner, på klostertomter eller i
gamle landsbyer. Derfor har de
gamle kulturplanter fået navne
som ”klosterplanter”, ”munke
planter” eller ”levende fortids
minder”.
Kalundborg som voksested for
gamle kulturplanter
Når Kalundborg er så rig på

gamle kulturplanter, kan det
givetvis tilskrives byens righoldi
ge middelalderhistorie med en
velbevaret oprindelig byplan.

Fig 5: Fra højre mod venstre ses Peberrod, Pæon, Liden Singgrøn og Svaleurt. I baggrun
den Høst Tidløs og Ensidig Klokke. Foto: Mads Findal Andreasen.

Den dag i dag er 5 middelalderli
ge bygninger bevaret i Højbyen,
og hertil kommer Vor Frue Kirke,
Vestborgen og resterne af
Kalundborg Slot samt dele af
bymuren. Dertil kan tilstedevæ
relsen af et franciskanerkloster i
middelalderen næppe overvur
deres, og spedalskhedshospita
let på Sankt Jørgensbjerg har for
modentlig også en vis betydning.
Franciskanerklosteret lå om
trent, hvor Kålund kloster ligger
i dag. Det blev oprettet ca. 1240,
og munkenes virke sluttede ved
uddrivningen af Kalundborg i
1532. Klosteret blev med tiden til
et firfløjet bygningskompleks

med kirke, og selv om vi ikke ved
det, så har der sikkert været til
knyttet en have til klosteret, som
der var ved mange andre francis
kanerklostre.9 Det er rimeligt at
tænke sig, at klosterets areal har
strakt sig i hvert fald ned til den
daværende Munkesø, der lå nord
for Højbyen. I dette område
finder man i dag adskillige gode
klosterplanter, herunder Skarn
tyde i stort antal. Den er meget
giftig og virker dæmpende på
kønsdriften, hvilket dengang var
en værdsat egenskab i klostre.

Spedalskhed kan i Danmark føl
ges tilbage til slutningen af 1000-
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tallet. Man var klar over, at syg
dommen smittede, og for at ind
dæmme problemet blev der
oprettet hen ved 30 Sankt
Jørgensgårde, hvor de spedalske
blev isoleret. En af disse lå i
Kalundborg på Sankt Jørgensbjerg. I 1543 var sygdommen
bragt så meget under kontrol, at
Sankt Jørgensgårdene kunne
nedlægges.10

Spedalskhed var dengang et
samlebegreb og omfattede for
skellige kroniske hudsygdomme
som veneriske (kønssygdomme)
og tuberkuløse bylder, fnat, psoreasis, eksem og hudkancer. Man
ved ikke, hvilke midler, der
anvendtes på disse spedalsk
hedshospitaler, men i hvert fald
nævner vores hjemlige Henrik
Harpestreng adskillige urter til
bekæmpelse af spedalskhed.
Franciskanermunkene varetog i
andre byer sjælesorg for de spe
dalske, hvilket nok også fandt
sted i Kalundborg.
Planterne fra dengang bevares
kun, hvis der er egnede vokse
steder. Kalundborg bykerne rum
mer et usædvanligt stort antal
udyr kede arealer, fx Højbyens
sydvendte skrænter, Munkesøen
og ruinparkerne. Vi har især
fundet mange klosterplanter på
Højbyens sydvendte skrænter.
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Her er bl.a. mikroklimaet gun
stigt for de gamle kulturplanter,
hvoraf mange oprindeligt er
hjemmehørende i det sydlige
Europa. I det hele taget er
Kalundborgs klima blandt det
varmeste og mest nedbørsfattige
i landet, og på den sydvendte
havskrænt forstærkes denne
virkning yderligere. Dertil kom
mer, at plejen af store dele af den
sydlige banke er ekstensiv.
Ikke alle ”levende fortids
minder” er lige gode som indi
katorer for middelalderkultur
En indikator for middelalderlig

havekultur skal opfylde følgende
krav: Den skal være indført til
Danmark i middelalderen eller
tidligere, og den skal have haft
en dokumenteret middelalderlig
brug. Mange urter opfylder disse
krav, nok ca. 150 arter. Men de er
ikke alle lige værdifulde. For at
være en god indikator, skal urter
ne også have en ringe spred
ningsevne, og de skal ikke have
en udbredt anvendelse i dag.
Skvalderkål og Havepest (En
sidig Klokke) besidder stor
spredningsevne, hvilket gør
disse to arter til et hadet ukrudt
i vore dages haver. Ikke desto

Fig 6: Den sydvendte havskrænt mod Lundevej holdes ekstensivt af kommunen, og det
giver plads til Cypres-Vorte mælk, blandt mange andre „levende fortidsminder“.
Foto: Hans Guldager Christiansen.

mindre er disse to arter ikke
hjemmehørende i Danmark. De
er indført hertil, og de har begge
en dokumenteret middelalderlig
brug. Vi har derfor medtaget
dem i museumshavens middelal
derbede, hvor de er spærret inde
i betonrør, men de er ikke gode
indikatorer med deres almindeli
ge, vidt spredte forekomst.
Hjertensfryd (Citronmelisse) har
en relativt ringe spredningsevne,
men er til gengæld en populær
krydderurt i mange haver. Derfor
er dens indikatorværdi også
begrænset. Erfarne kulturbotani
kere11 1213 har søgt at opstille lis
ter over de af de ”levende for
tidsminder”, som må anses for
gode indikatorer for middelal
derlig havekultur. Den senest
reviderede liste14 rummer 50
arter. Af disse er hele 17 arter
fundet i Kalundborg. Det drejer
sig om: Aim. Akeleje, Bulmeurt,
Cypres-Vortemælk, Enbo Galde
bær, Farve-Reseda, Filtet Burre,
Grøn
Mynte,
Hjertebladet
Gåsefod, Humle, Læge-Hundetunge, Matrem, Rød Tandbæger,
Skarntyde, Springknap, Stor
Hundepersille, Svaleurt og Uld
bladet Kongelys.
I museumshaven står i dag ca. 40
arter af forskellig indikatorvær
di. Nogle af de gode indikatorer

er med meget stor sandsynlig
hed direkte efterkommere af de
planter, som i middelalderen
blev dyrket på eller i nærheden
af findestedet. For andre er sand
synligheden mindre, men dybest
set kan vi ikke vide, om en art
har autencitet, d.v.s. om den er
en direkte efterkommer, eller om
den er indslæbt senere, eller
måske endda indplantet for gan
ske nylig. Men det store antal
gode indikatorarter i Kalundborg
giver en god sikkerhed for arter
nes autencitet.
Etablering af de kulturbotani
ske bede i museumshaven
Ved klostre og borge rundt om i

landet findes kulturbotaniske
haver med gamle kulturplanter,
fx Øm, Æbelholt, Vitskøl og
Spøttrup. I flere gamle købstæ
der som Odense, Vordingborg,
Nykøbing Falster og Nykøbing
Sjælland, er der anlagt haver
med en lang række ”levende for
tidsminder”, som dog ikke har
speciel tilknytning til stedet.
Derfor er det vanskeligt at udre
de stedets oprindelige kulturhis
toriske flora i disse haver.

Vi har længe haft et ønske om at
oprette en have med kun ”auten
tiske” levende fortidsminder i
Kalundborg. I forbindelse med

omlægningen af museumshaven i
1997 opstod muligheden. Vi ret
tede henvendelse til museumsin
spektør Lisbeth Pedersen, og lyk
keligvis var museet positiv over
for idéen om at indplante kultur
planter fra de middelalderlige
omgivelser i haven. Museets
bede med middelalderlige kultur
planter er sammen med Mariager
Klosterhave15 de første haver i
landet, der alene rummer kultur
planter, som er fundet på stedet.
Efter museumshaven var lagt
om, hentede vi urterne fra
Højbyens ubebyggede arealer og
plantede dem i middelalderbede
ne. En række af urterne voksede
allerede vildt i selve museums
haven, og flere dukkede op, da vi
fik pløjet et stykke jord i
museumshaven
neden
for
skrænten ud mod Lundevej. Her
viste sig bl.a. spændende arter
som Opiums-Valmue og Hjerte
bladet Gåsefod. Figur 2 og tabel 2
viser, hvor de forskellige arter i
øvrigt stammer fra.
Vi mangler stadig at få plantet
arter, der optræder fåtallige eller
ustadige i Højbyen: Bulmeurt,
Hamp og Asparges. Desuden er
vi i årenes løb stødt på gode
eksempler på gamle kulturplan
ter udenfor det middelalderlige
Kalundborg, fx Marietidsel,
Æselfoder, Kommen og Sæbeurt.
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Planteart

Findested

Eksempler på tidligere brug

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)

Akeleje
Asparges
Bulmeurt
Burre, Filtet
Cikorie
Fuglemælk, KostFuglemælk, Nikkende
Galdebær, Enbo
Gåsefod, Hjertebladet
Hamp

Ubebygget grund, Lundevej
Voldgrav V for Højbyen*
Voldgrav V for Højbyen*
Munkesøen
Munkesøen
Museets have
Museets have
Slagter Eriks Gård, Kordilgade
Museets have

Vattersot, bylder, m.m.

11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)

Havekørvel
Hjertensfryd
Humle
Hundetunge, LægeHundepersille, Stor
Ingefær, Plettet
Jordrøg, LægeJulerose (Helleborus purpurascens)
Katost, Aim.
Katost, Rundbladet
Klokke, Ensidig

22.) Kongelys, Uldbladet
23.) Matrem
24.) Mynte, Grøn
25.) Oksetunge, Læge26.) Pastinak
27.) Peberrod
28.) Pæon
29.) Reseda, Farve30.) Set. Hansurt, Rød
31.) Singrøn, Liden
32.) Skarntyde
33.) Skvalderkål
34.) Springknap
35.) Svaleurt
36.) Sødskærm
37.) Tandbæger, Rød
38.) Tidløs, Høst39.) Valmue, Opium40.) Viol, Marts41.) Vortemælk, Cypres-
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Byggetomt, Lundevej 8-10*
Byggetomt, Lundevej 8-10
Byggetomt, Lundevej 8-10
Museets have
Munkesøen
Museets have
Museets have
Museets have
Ubebygget grund, Lundevej
Museets have
Museets have
Søgegrøft N for Kålund Kloster
Byggetomt, Lundevej 8-10
Museets have
Museets have
Munkesøen
Munkesøen
Nær bymur ved Risoms gård
Ubebygget grund, Lundevej
Munkesøen
Have, slagter Eriks gård*
Havskrænt N for Lundevej
Munkesøen
Havskrænt N for Lundevej
Lyskasse på Lundevej
Museets have
Ubebygget grund, Lundevej
Byggetomt, Lundevej 8-10
Havskrænt N for Lundevej
Museets have
Museets have
Havskrænt N for Lundevej

Mad- og lægeplante
Tandpine
Sårhelende
Øjenbadevand
Pynt, føde ?
Pynt, fode ?
Podagra
Salatplante

Hoste
Køkkenplante
Hjertesygdomme

Podagra
Sår, bylder
I.s.f. Skarntyde
Vattersot
Gulsot, galdesygdomme
Spedalskhed
Hoste
Hoste
Roden spiselig
Diarre
Kvindesygdomme
Mavelidelser
Hjertemedicin, pest
Diarre
Vandladningsproblemer
Epilepsi
Farveplante
Smerte- og blodstillende
Smertestillende
Dæmpe kønsdriften
Køkkenplante
Blodstillende, urindrivende
Gulsot
Køkkenplante
I.s.f. Kransburre
Bloduddrivende
Sovemiddel
Epilepsi, feber
Vorter, vattersot

Figur 7. Oversigt over haveanlæggets udformning og de enkelte levende fortidsminders” placering heri. Numrene ifølge tabel 2.

Tabel 2: (til venstre) Oversigt over
samtlige levende fortidsminder" i det
middelalderlige Kalundborg. Numrene
henviser til arternes placering i bedene
(figur 7). De angivne eksempler på
tidligere brug er hovedsagelig fra mid
delalderlige kilder, men det er kun et
lille udvalg af mange anvendelser.
*:Arten endnu ikke at finde i havean
lægget.

1

Vi venter imidlertid med at hente
dem ind i haven til de en dag
optræder i de rette omgivelser.
Haveanlægget er opdelt i seks
separate bede formet af land
skabsarkitekten Kirsten Lund
Andersen. Vi synes, at de uregel
mæssigt og organisk formede
bede står fint i kontrast til

I

havens i øvrigt meget regulære
rum. De hen ved 40 indplantede
”levende fortidsminder” er ikke
søgt samlet i tematiske enheder.
Der er alene taget hensyn til
anlæggets samlede fremtoning
gennem en jævn fordeling af høje
og lave og af farverige og mere
anonyme urter.
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Stubberup - en anløbsplads
ved Lammefjorden
Arne Hedegaard Andersen

Inderst i den nu inddæmmede
Lammefjord, ved Stubberup
Lammefjord, mellem Stubberup
Byvej og landsbyen Stubberup,
ca. 1,5 km syd for Fårevejle
Kirkeby, har der på markerne på
begge sider af den nuværende
Kalundborgvej ligget en anløbs
plads. Anløbspladsen starter i
yngre germansk jernalder og fun
gerede ligeledes i vikingetiden,
dvs. tidsrummet fra ca. 550 til
1000 e.Kr. Også fra den tidlige
middelalder er der gjort mange
fund, og der er i mindre grad
også fund fra højmiddelalderen
og renæssancen, men disse fund
er ikke fra en anløbsplads, men
fra gårdtomter.

Fig 1: Videnskabernes Selskab kort, Nordvestsjælland fra 1771, viser tydeligt Lam
mefjordens udstrækning før inddæmningen i 1873, og t.v. ses den smalle landstrimmel
ud mod Nekseløbugten, Draget, der har givet navn til godset Dragsholm. Anløbspladsen
ved Stubberup er markeret.

Fra anløbspladsen i germansk
jernalder og vikingetid er i alt
undersøgt 11 grubehuse. Især fra
yngre germansk jernalder er der
en del fine metalfund, hvorimod
der fra vikingetid kun er enkelte
metalfund. Også fra middelalde
ren er der flere metalfund, især
fra den tidlige middelalder.
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Hovedparten af metalfundene er
fremkommet ved afsøgning af
området med metaldetektor.

former for håndværk, der her
har kunnet finde afsætning for
deres produkter ’.

Kystbundne pladser fra ger
mansk jernalder og vikingetid
opfattes traditionelt som anløbs
pladser, der har spillet en vigtig
rolle i den stadig tiltagende
vareudveksling af dagligvarer,
som sker i løbet af yngre jernal
der. Her kunne varerne landes og
omlades til transport videre ind i
landet til forskellige aftager
landsbyer. På flere af de under
søgte anløbspladser fremgår det,
at de har tiltrukket forskellige

Historik

De første arkæologiske fund blev
gjort i 1961 i forbindelse med
aspargesdyrkning, og de sidste
arkæologiske undersøgelser blev
foretaget i februar 2003 i forbin
delse med etablering af golfbane
for Dragsholm Golf Club, så der
er foregået arkæologiske aktivi
teter spredt over lidt mere end
40 år, dog med større stilstands
perioder ind i mellem.

Fig 3: Bronzegenstande fundet ved
aspargesdyrkning på Hegnæsvang i
1961 (Foto Nationalmuseet).

I april-juni 1961 blev ved aspar
gesdyrkning på et stykke sandet
jord kaldet Hegnæsvang gjort
fund af bronzefibler fra yngre
germansk jernalder. Jorden til
hørte den nærliggende Herreds
bækgård og fundet blev gjort af
ejerne Gertrud og Troels Tander
Jørgensen. Den 6. juli 1961 ind
kom de fundne metalsager på
Nationalmuseet. Allerede den 21.
juli samme år besigtigede Natio
nalmuseet området, og i sensom
meren 1961 foretog museums
inspektør Mogens Ørsnæs en
mindre prøvegravning, der dog
ikke kunne bidrage med oplys
ninger om, hvorfra bronzefiblerne stammede. Prøveunder
søgelsen måtte tage hensyn til
aspargesbedene, som desværre
viste sig at have forstyrret
anlæggene på pladsen betyde

ligt. Denne første prøvegravning
på anløbspladsen bestod af en
lang smal søgegrøft på den vestli
ge del af Hegnæsvang, samt en
række prøvehuller jævnt fordelt
over marken. At pladsen og bronzefiblerne vakte Mogens Ørsnæs’
store interesse skyldtes, han
netop da forskede i yngre ger
mansk jernalders stile, som resul
terede i afhandlingen ”Form og
Stil i Sydskandinaviens yngre ger
manske jernalder”, der udkom i
19662.
Igen i april 1962 foretog Natio
nalmuseet en mindre undersø
gelse på stedet, hvor arealet blev
systematisk gennemgået med en
stensøger. I juni samme år blev
lokaliteten besigtiget, da Natio
nalmuseet havde modtaget med
delelse fra ejerne om nye fund.
I de følgende år opsamlede Ger
trud og Troels Jørgensen flere
oldsager, bl.a. bronzefibler fra
yngre germansk jernalder.
1 begyndelsen af juni 1968 modtog
Nationalmuseet besked om, at
ejerne havde iagttaget mørke
pletter mellem aspargesrækkerne. Den 27. juni foretog Natio
nalmuseet en besigtigelse ved
museumsinspektør Henrik Thrane, der var i gang med udgravning
på en bronzealderboplads ved
Jyderup Skov. Han lavede en skit
se over de iagttagne fyldskifter.

I midten af juli samme år foretog
Nationalmuseet ved Mogens
Ørsnæs endnu en prøvegravning
på baggrund af de fundne bron
zefibler og de mørke fyldskifter
mellem aspargesrækkerne.
Pløjelaget blev fjernet med en
gravemaskine, de fremkomne
fyldskifter tømtes med ske og
skovl og fylden blev soldet. Der
blev i alt undersøgt 320 m2 bestå
ende af 2 søgegrøfter og en del
mindre felter. Søgegrøfterne lå
omtrent 20 m nordligere end
søgegrøften fra 1961. Der frem
kom 3 grubehuse og et par min
dre fyldskifter. Kun et af grube
husene blev total udgravet, da
hensynet til aspargesbedene kun
tillod partiel undersøgelse af de
øvrige anlæg.
1 1973 foretog Nationalmuseet
atter en undersøgelse på Heg
næsvang ved Mogens Ørsnæs.
Undersøgelsen koncentrerede
sig denne gang i markens nord
vestlige del, hvor løsfund og prø
vegravninger havde vist, at fund
forekomsten var mest massiv.
Pløjelaget blev fjernet med en
maskine i form af en gummiged
med bred frontlæsser, de neder
ste cm dog med en traktor med
efterhængt dozerblad, hvor efter
fladen afrensedes med skovl. I alt
blev afrømmet 3025 m2. Fyld
skifter blev gravet med ske eller

Fig 4: Søgegrøfter på Hegnæsvang ved
Nationalmuseets undersøgelse i 1968
(Foto Søren Gregersen).

Fig 5: Udgravningsfelt på Hegnæsvang
ved Nationalmuseets undersøgelse i
1973. Traktor forspændt dozerblad er i
færd med at afskrabe det nederste af
pløjelaget (Foto Nationalmuseet).

Fig 6: Oversigtsbillede med to søge
grøfter på Hegnæsvang ved National
museets undersøgelse i 1973. I baggrun
den anes Fårevejle Kirke (Foto
Nationalmuseet).
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Fig 7: Søgegrøfter på Trekanten øst for
Rørmosen ved Odsherreds Museums
undersøgelse i 1998 (Foto Arne Hedegaard Andersen).

skovl, og fylden blev soldet. I alt
fremkom yderligere 4 grubehuse,
foruden en del stolpehuller, sten
lægninger og gruber. Aspargesbedene og pløjning havde
dog forstyrret anlægssporene
voldsomt, idet aspargesbedene
havde ligget med 2 meters mel
lemrum og de tegnede sig i
undergrunden som 0,5 m brede
og 0,1 m dybe spor, og herimel
lem sås tydelige plovfurer.
Herefter lå de arkæologiske akti
viteter stille frem til foråret 1990.
I april 1990 opsamlede Gertrud
Jørgensen knogler og potteskår
på bakken lige nord for Her
redsbækgård. Det var første
gang de fandt oldsager på dette
stykke. Odsherreds Museum, der
i 1988 havde fået det arkæologi
ske ansvar for Odsherred, blev
kontaktet. Museet besigtigede
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området, som da allerede var til
sået, men der blev hurtigt aftalt
at gennemføre en prøvegravning
om efteråret efter høst. De op
samlede potteskår, der stamme
de fra mørke oppløjede pletter,
var såkaldt Østersø-keramik fra
den tidlige middelalder. Ved prø
vegravningen om efteråret blev
konstateret et større, righoldigt
kulturlag med fund fra tidlig
middelalder samt flere gruber og
stolpehuller udenfor kulturlaget.
I efteråret 1991 blev undersøgt i
alt 41 m2 af kulturlaget. Under
kulturlaget i et ardspor fremkom
en enkeltkam fra 10. årh., som er
det første fund fra vikingetiden i
området.
I 1993 foretog museet igen ud
gravning på Herredsbækgård
Bakken, undersøgelsen drejede
sig hovedsagelig om en gårdtomt
fra 1500-1600-årene.

Fig 8: Sommerskole-udgravning 1998,
der graves i kvadratmeter-felter i kul
turlaget ved Herredsbækgård Bakken
(Foto Arne Hedegaard Andersen).

1 1995 startede en metaldetektorafsøgning af området fra Heg
næsvang til Herredsbækgård
Bakken, som viste, at der er fund
fra yngre germansk jernalder på
området fra grubehus-bebyggelsen ved Hegnæsvang til bak
ken ved Herredsbækgård.
I 1998 foretog museet omfatten
de undersøgelser på hele arealet.
Undersøgelsen af kulturlaget,
der blev gennemført som en
Sommerskole, hvor interessere
de kunne tilmelde sig en uges
udgravning med undervisning.
Samtidig blev gravet søgegrøfter
over hele aktivitetsområdet og
der fremkom to grubehuse på
stykket kaldet Solpletten, som er
beliggende syd for Hegnæsvang.
Atter i 1999 blev gennemført en
Sommerskole-udgravning i kul
turlaget og der blev gravet søge
grøfter på marken syd for
Herreds bækgård.
I 2000 blev atter gennemført en
undersøgelse i kulturlaget, der nu
blev færdigundersøgt. Under kul
turlaget fremkom et grubekom
pleks, som var meget righoldigt
på fund fra den tidlige middel
alder. Der blev udlagt yderligere
søgegrøfter på Solpletten, hvor
ved fremkom endnu et grubehus.
Lidt vest for kulturlaget på bakken
ved Herredsbækgård fremkom et
grubehus fra yngre germansk

jernalder. Der blev også udlagt
søgegrøfter syd for gården, da der
var gjort fund med metaldetektor
her, men der fremkom kun få fyld
skifter, bl.a. 2 bålgruber.
I 2001 blev gårdtomten fra 15001600-årene færdigundersøgt.
I februar 2003 blev i forbindelse
med etableringen af golfbane for
Dragsholm Golf Club udlagt
søgegrøfter på Hegnsæsvang i
området ved Rørmosen og Her
redsbækken samt på bakken
nord herfor over mod Fårevejlegård, men der fremkom ingen
anlægsspor3.
Efter de sidste udlagte søgegrøf
ter i 2003 anses anløbspladsen
for undersøgt i sin hovedud
strækning.

Fig 9: Landskabsbillede set fra Hegnæsvang. Midt i billedet ses Rørmosen, herefter en
våd lavning, hvorigennem løber Kalundborgvej, og i baggrunden den nu inddæmmede
Lammefjord (Foto Arne Hedegaard Andersen).

Topografi

Aktivitetsområdet i forbindelse
med anløbspladsen har dækket
et ca. 400 x 800 m stort område
fra bakken ved Herredsbækgård i
øst tæt på Lammefjorden og til
Hegnæsvang mod vest, og fra
landsbyen Stubberup mod syd
og hen imod Fårevejlegård mod
nord.
Landskabet er præget af et 10 m
højt punkt ved den tidligere
fjordkyst, der falder ret markant
til stranden mod øst og nordøst.
Vest og nordvest herfor strækker
et jævnt plateau sig mod en lille

mose, Rørmosen, der har afløb
til den nu inddæmmede Lamme
fjord gennem en lavning mod
øst. Vest for Rørmosen stiger ter
rænet jævnt til 12 m over havet,
for atter at falde mod en lang
strakt nord-sydgående lavning
500 m vest på.
Landskabet omkring Stubberup
er præget af talrige markante
bakker og åse, der hæver sig op
til 121 meter over havet ved
Vejrhøj.
Bebyggelsen i forbindelse med
anløbspladsen koncentrer sig på

det flade område vest for Rør
mosen, her er undersøgt i alt 10
grubehuse. Øst for Rørmosen på
bakken ved Herredsbækgård er
kun fundet et enkelt grubehus,
selv om der er gjort mange
metalfund fra yngre germansk
jernalder.
Man har formentlig kunnet sejle
helt ind til lavningen ved Rør
mosen. Datidens nordiske skibs
type var bygget til at kunne sejle
helt ind til strandkanten og træk
kes på land. Her har skibene lig
get rimeligt beskyttet. I det lave
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område har fra Stubberup Lam
mefjord tidligere løbet et nu rør
lagt vandløb kaldet Herreds
bækken frem til en nu tørlagt sø,
beliggende ca. 1,5 km inde i lan
det fra Lammefjordskysten. Af
hængig af vandstanden kan det
have været muligt at sejle i
denne op mod søen med de lavt
stikkende både. Geologen Erik
Maagaard Jacobsen har udarbej
det en kurve, der viser havniveauændringer de sidste 2000
år.4 Han beskriver forholdene
således: Havniveauet har som
udgangspunkt et niveau omkring
1-1,6 m under det nuværende
niveau i perioden 600 til 800. Fra
omkring 900-1000 er vandstan
den jævnt stigende til ca. kote 0.
Vandstanden fortsætter med at
stige frem til højeste vandstand
omkring 1150 på ca. + 1,1 m (0,51,5 m). Herefter ligger havnive
auet på omtrent samme niveau,
muligvis med nogle små sving
ninger frem til ca. 1250, hvorefter
vandstanden igen er faldende.
Når man således skal forsøge at
genfinde en kystlinie fra omkring
år 1100, skal man sammenstille
det nævnte havniveau på kote +1
m med en relativ landhævning
på 1,1 m i nord og 0 i syd. Dette
giver en kystlinie omkring kote
+2,1 m ved Limfjorden og
Nordsjælland jævnt faldende
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Fig 10: Kort med rekonstruktion af Lammefjorden. Dybdekurverne er for hver 2,5 m.
Anløbspladsen ved Stubberup er markeret (efter M. Gøthche 1995).

ned til kote +1 ved vippelinien.
Syd herfor forventes kystlinien
at ligge mellem kote +1 m frem til
-0,2 m i den sydligste del af lan
det.
Den højere vandstand ved kyst
erne har medført en tilsvarende
stigende vandstand i åer og søer.
Faldet gennem åsystemerne bli
ver herved mindre, og vandet
løber langsommere og opholder
sig længere tid i afvandingssyste
met. Man skal derfor forestille
sig, at søer og vandløb ved
Lammefjorden har været langt
mere vandfyldte i vikingetid og
især i den tidlige middelalder, og
muligvis også i sen germansk
jernalder, end tilfældet er i dag.

Før inddæmningen i 1873 udgjor
de Lammefjorden en lang arm af
Isefjordssystemet, der har strakt
sig helt ind til Stubberup.
Fjorden har næsten helt afskåret
Odsherred fra det øvrige Sjæl
land, kun forbundet med en gan
ske smal landstrimmel, Draget,
der har givet navn til Dragsholm
Slot. Den inderste del af Lam
mefjorden inden for det smalle
stykke imellem Audebo og
Gundestrup udgjorde dengang
en fjordarm af Isefjorden ca. 12
km i øst-vestlig retning og ca. 5
km tværs over. Langs hele den
nordlige og største del af den
vestlige bred af Lammefjorden
har de høje morænebakker flere

steder stået ned til strandbred
den, hvorimod den sydlige bred
har været lave brede og frodige
strandenge.
Dog har der også ved Lamme
fjordskysten mellem Fårevejle
Kirkeby og Stubberup været lave
og brede strandenge, så det har
været et godt sted at anlægge en
anløbsplads ved Stubberup. Det
har været det eneste sted, det
har været muligt i den inderste
del af fjorden.
Ser man på Lammefjorden som
farvand, har besejlingsforholde
ne ikke været dårlige, idet fjor
den ikke har været speciel lav
vandet. Ved det smalle sted imel
lem Gundestrup og Audebo har
der været hele syv meter dybt,
og langs den nordlige bred har
der været fire meter vand rundt
om Lammeholmene. Den sikre
ste og mest direkte vej har været
langs bakkerne ved nordbredden
og helt ind til Fårevejle Kirke og
Stubberup. Det sydlige løb om
kring Lammeholmene er mere
kroget pga. de flade grunde
omkring Ægholmene og den
fremskudte grund nordefter. Far
vandet ud for sydkystens lave
strandenge har haft tilsvarende
lavvandede områder, der har
strakt sig langt ud i fjorden5.
Herredsbækken har muligvis tid
ligere dannet skel mellem Drags

holm Birk eller Skippinge herred
og Odsherred6. Det betyder i så
fald, at anløbspladsen har ligget
ved et tidligere herredsskel. Her
redsbækken blev rørlagt i begyn
delsen af forrige århundrede.
Anløbspladsens placering ved en
mulig herredsgrænse viser for
mentlig, at den har betjent et
meget stort område - flere her
reder - men dette afhænger af,
hvornår man anser herredsind
delingen for etableret. Landets
inddeling i herreder kendes først
fra 1231 i Kong Valdemars jordebog. Der er som bekendt ingen
herredsskel her i dag.

Det formodede herredsskel kan
have forløbet fra Stubberup til
Ordrup. Her har stået en mulig
bautastensrække, Højesten ved
Ordrup Næs, Knævs Ryttersten
ved Næsskoven i Ordrup og
Skipper Jens ved Stubberup7.
Bautasten er høje, oprejste sten,
som enten er rejst i germansk
jernalder eller vikingetid.
Sidstnævnte bautasten skal have
stået tæt ved den gi. landevej
ved Stubberup, den skal have
været omtrent af mandshøjde og
vendt den spidse ende opad.
Den var støttet af mindre sten og
faldt da disse blev fjernet. Disse

Pig 11: Uriginalopmaling med Herredsbækken og Herredsskel indtegnet i forbinde tse
med udarbejdelse af Videnskabernes Selskabs kort, Nordvestsjælland 1771.
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Fig 12: Forsøg på rekonstruktion af landskabet ved anløbspladsen i Stubberup med
vådområder i form af Lammefjorden, strandenge, moser, fugtige lavninger og enge
medtaget på Original 1 kortet fra 1798/1808 samt fra iagttagelser ved de arkæologiske
undersøgelser. Den stiplede linie angiver den mulige kystlinie.
(Tegning FILURTPLAN efter oplæg af Arne Hedegaard Andersen).

oplysninger blev givet af lokale
folk i forbindelse med National
museets sogneberejsning i 1874
og nedfældet i sognebeskrivel
sen, og da var det ifølge oplys
ningerne ikke mange år siden
bautastenen blev fjernet - det er
formentlig omkring 1850. Ved
sogneberejsningen i 1874 kunne
stedet, hvor bautastenen havde
været rejst, ikke erkendes8.
Knævs Ryttersten er i dag place
ret ved Vindekilde Strandvej på
østsiden lige før Næsskoven.
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Stenen har i sin tid stået på den
anden side af vejen9. Højesten
står stadig på sin oprindelige pla
cering på en bakketop, i dag ved
en parkeringsplads ved Næsvej i
et sommerhusområde10.
Dette mulige herredsskel er ind
tegnet på Videnskabernes Sel
skabs kort på originalopmåling
erne i 1:20.000, som danner
grundlaget for Videnskabernes
Selskabs kort over Nordvest
sjælland fra 1771, hvor Herreds
bækken er indtegnet, men ikke

herredsskellet. Dog ser det ud til,
at det indtegnede herredsskel på
Videnskabernes Selskabs origi
nalopmålinger forløber et stykke
syd for Højesten ved Ordrup
Næs, men passer fint med place
ringen for Knævs Ryttersten og
Skipper Jens ved Stubberup.
På Original 1 kortet over Stubberup-området fra 1798/1808 ses
udover Lammefjordskysten og
Herredsbækken forløbende op til
søen flere vådområder omkring
anløbspladsen, ud fra dette er
landskabet med de oprindelige
vådområder forsøgt rekonstrue
ret. De arkæologiske undersø
gelser har vist, at der flere steder
er meget tykke flyvesandslag,
nogle steder mellem 1-1,5 m
tykke, og at Rørmosen ved
Stubberup Byvej har haft en
meget større udstrækning end i
dag. Den har nået et stykke øst
for byvejen, og hele det lave
område mod Kalundborgvej ved
Trekanten har været et vådområ
de med forbindelse til Lamme
fjorden, så man sandsynligvis
har kunnet sejle helt ind til
Rørmosen i germansk jernalder
og vikingetid.
I dag er der fra Stubberup en fin
udsigt til Fårevejle Kirke. Kirkens
tårn vender mod Stubberup, dvs.
mod den mulige herredsgrænse.
At kirketårnet vender i denne

retning forklares enten med, at
kirken er bygget af en kvinde, Fru
Inger til Ris, eller at kirken ven
der mod en herredsgrænse11.
Udgravningsteknik

Indenfor det store aktivitetsom
råde er foretaget dels afsøgning
med metaldetektor, dels prøve
gravninger og egentlige arkæolo
giske udgravninger. Lokaliteten
anses for totalundersøgt, dog
kan lokaliteten fortsætte ind
under den nuværende landsby
Stubberup.
Ved udgravningen af grubehuse
ne blev fylden omhyggeligt sol
det gennem finmaskede net for
at redde selv små stumper af
genstande, som kunne fortælle
om de aktiviteter, der har ud
spundet sig på stedet. Kul
turlaget er gravet i kvadratme
ter-felter og flere af disse felter
er blevet soldet.
Metaldetektorafsøgning
Fra efteråret 1995 frem til efter
året 2001 er aktivitetsområdet
blevet afsøgt med metaldetektor.

Afsøgningen med metaldetekto
rer har været med til at vise akti
vitetsområdets udstrækning og
givet mange fine metalfund især
fra yngre germansk jernalder og
den tidlige middelalder 12.

Grubehuse

I alt er på anløbspladsen fundet
II grubehuse, fordelt med 7 på
Hegnsæsvang undersøgt af Natio
nalmuseet samt 3 på Solpletten
og 1 ved Herredsbækgård under
søgt af Odsherreds Museum.
Hegnæsvang
De 7 grubehuse, der er under
søgt af Nationalmuseet, beskri
ves kort nedenfor13.
Grubehus BA. Udgravet 1968.

Aflang, rundet nedgravning, 2,8 x
2,5 x 0,2 m, med flad bund. De
tagbærende stolper stod med en
indbyrdes afstand på 2,6 m, ori
enteret NV-SØ. Der var muligvis
en udskiftning af den tagbæren
de stolpe i nordvestenden.
Fylden var homogen.
Der blev fundet lidt uornamenteret keramik, hvor randene var
indfaldende, bortset fra et enkelt
udfaldende eksemplar. Hertil
kommer en knækket hvæssesten
af skifer og enkelte klumper
brændt 1er.
Grubehus BD. Blev delvis udgra
vet i 1968, den resterende del,
der lå under 2 aspargesrækker,
blev færdigudgravet i 1973.
Rundet, fladbundet nedgravning
3,3 x 3,0 x 0,4 m. De tagbærende
stolper stod med en indbyrdes
afstand på 2,7 m orienteret NVSØ. I nordvest var der yderligere

Fig 13: Grubehus BA, Hegnæsvang,
afdækket i fladen 1968 (Foto National
museet).

Fig 14: Grubehus BD, Hegnæsvang,
delvis afdækket i fladen 1968 (Foto
Nationalmuseet).

et stolpehul, der muligvis hidrø
rer fra en udskiftning af den tag
bærende stolpe. Fylden var
homogen, og i overfladen karak
teriseret af en del ildskørnede
sten og lidt brændt 1er.

105

Den fundne keramik er uornamenteret. Randene indfaldende,
og et bundskår havde flad bund.
Desuden blev fundet en halv
vævevægt af brændt 1er, et jern
rør med bronzeblik på begge
sider, nogle klumper brændt 1er
og dyreknogler.
Grubehus CA. Afdækket i 1968,
men først udgravet i 1973. Oval,
fladbundet nedgravning 3,6 x 2,6
x 0,25 m. Mod øst var en tunge
formet udposning, der forment
lig har forbindelse med ind
gangspartiet. De tagbærende
stolper stod med en indbyrdes
afstand på 2,2 m, orienteret 0-V. I
bunden af grubehuset fremkom
yderligere to stolpehuller, hvis
tilhørsforhold er ukendt. Fylden
var homogen med et mindre ind
slag af brændt 1er. Dette grube
hus er det største af de 11 under
søgte grubehuse.
Den fundne keramik var uornamenteret. Randene var indfal
dende med afrundet eller lige
afskåret randflade. Hertil kom
mer en konisk tenvægt af brændt
1er med glattet overflade, en del
af et jernbidsel, en hvæssesten af
lersten, samt tænder fra svin og
hest.
Grubehus CM. Udgravet i 1973.
Rund, fladbundet nedgravning
2,4 x 2,1 x 0,3 m. De tagbærende
stolper stod med en indbyrdes
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Fig 15: Fladetegning fra 1973 af grubehus BD, Hegnæsvang (Tegning Nationalmuseet).

Fig 16: Flade- og snittegning fra
(Tegning Nationalmuseet).

1973 af grubehus

CM,

Hegnæsvang

Fig 17: Grubehus CM, Hegnæsvang,
halvt tømt, 1973 (Foto Nationalmuseet)

afstand på 1,6 m, orienteret NVSØ. I husets østende fandtes to
stolpehuller, der muligvis repræ
senterer en udskiftning af den
tagbærende konstruktion. Fylden
var homogen, men de nederste 510 cm var mere trækulsholdige.
Den fundne keramik var uornamenteret, bortset fra et sideskår
med omløbende furer. Randene
var indfaldende og afrundede.
Endvidere fremkom en væve
vægt af brændt 1er, en tabletfor
met tenvægt af kalksten med
koncentriske cirkler og omløben
de linier, samt dyreknogler.
Grubehus CÆ. Udgravet i 1973.
Aflang, lidt uregelmæssig ned
gravning 3,2 x 2,4 x 0,2 m med
ujævn bund. De tagbærende stol
per stod med en indbyrdes
afstand på 2,8 m, orienteret NVSØ. Fylden var homogen.

Den fundne keramik var uornamenteret. Det eneste randskår
havde indfaldende rand. Hertil
kommer enkelte stykker brændt
1er.
Grubehus FR. Udgravet 1973.
Noget forstyrret foroven af dybt
gående plovfurer. Rundet, flad
bundet nedgravning 2,8 x 2,6 x
0,2 m. De tagbærende stolper
stod med en indbyrdes afstand
på 2,0 m, orienteret NV-SØ. I fyl
dens nederste del og på bunden
af grubehuset fandtes en stenlægning på 1,2 x 1,5 m. Fylden
var homogen.
Den fundne keramik var uornamenteret, og randskårerne var
indfaldende. Hertil kommer frag
menter af støbeforme af 1er eller

Fig 18: Grubehus CM, Hegnæsvang, tømt
med stenlægning og stolpehuller, 1973.
(Foto Nationalmuseet)

i

mulige fragmenter fra vævevæg
te samt dyreknogler.
Grubehus FV. Udgravet 1973.
Oval, fladbundet nedgravning 2,2
x 1,8 x 0,2 m. De tagbærende stol
per stod med en indbyrdes
afstand på 2,15 m, orienteret 0-V.
Den vestlige stolpe fandtes ca. 10
cm uden for fyldskiftet. Fylden
var i toppen temmelig lerholdig,
men ellers homogen.
Der blev kun fundet 3 små uornamenterede sideskår og enkelte
dyreknogler.
Solpletten

Lige syd for grubehusene på
Hegnæsvang er på Solpletten
fremkommet yderligere 3 grube
huse. Allerede ved National
museets undersøgelser i 1968 og
1973 blev der registreret nogle
grønlige pletter i den gule,
modne kornmark, hvis form og

Fig 19: Solpletten 1968. Gul kornmark
med grønne pletter (Foto National
museet).
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størrelse modsvarer de fundne
grubehuse på Hegnæsvang.
Heldigvis optog Nationalmuseet
dias af disse pletter i 1968. Med
disse optagelser i hånden fore
tog Odsherreds Museum en prø
vegravning i efteråret 1998 hvor
ved fremkom 2 grubehuse, A og
B, som efterfølgende blev under
søgt. Men da der på dias-opta
gelsen så ud til at være mindst 3
grubehuse, foretog Odsherreds
Museum atter en prøvegravning
i 2000, hvor søgegrøfter blev lagt
vinkelret på de i 1998 udlagte,
hvorved fremkom endnu et gru
behus, C, som blev undersøgt.
Grubehusene ligger på markens
plane flade med henholdsvis 5
og 8 meters mellemrum.
Grubehus A er det midterste og
det største, det er desuden det
næststørste af alle 11 udgravede
grubehuse. Det måler 3,5 x 2, 5 m
x 0,25 m stor langoval nedgrav
ning med flad bund. De tagbæ
rende stolper stod med en ind
byrdes afstand på 3,0 m, oriente
ret 0-V.
I begge tagbærende stolper var
stolpespor. Stolpehullerne var
ca. 0,60 m dybe under grubehu
sets bund og 0,36 m i diameter. I
husets sydende var desuden et
kun 0,05 m dybt stolpehul med
en diameter på 0,20-0,25 m.
Fylden var homogen.
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Fig 20: Grubehus A, Solpletten, afdækket i fladen (Foto Arne Hedegaard Andersen).

Grubehus A er det fundrigeste.
Der er en del rødbrændte ler
klumper og dyreknogler foruden
mange uornamenterede lerkar
skår, randene var indfaldende og
afrundede, desuden er der dele
af hvæssesten, en dobbeltkonisk
tenvægt, dele af vævevægte, 1
klump bronzeslagge, del af stø
beform og en halv ravperle samt
et guldbelagt remendebeslag af
bronze med dyreornamentik,
som kan dateres til yngre ger
mansk jernalder.
Grubehus B er det sydligste, 8 m
sydøst for Grubehus A. Det er af
samme form, men mindre, 2,5 x
1,8 x 0,20 m dyb nedgravning
med flad bund. De tagbærende
stolper stod med en indbyrdes
afstand på 1,9 m, orienteret 0-V.
De tagbærende stolper er 0,40-

0,60 m dybe og 0,30-0,36 m i dia
meter. Ved det østligste er en
udskiftning eller støttestolpe.
Fylden var homogen. Fra dette
hus er kun få fund, bestående af
uornamenterede lerkarskår, ran
dene var indfaldende og afrunde
de, desuden hvæssesten, del af
vævevægt og små klumper rød
brændt 1er samt enkelte dyre
tænder.
Grubehus C er det nordligste gru
behus, det ligger kun ca. 5 m

Fig 21: Ornamenteret remende af for
gyldt bronze og tenvægt fundet i grube
hus A, Solpletten (Foto Eric Berth).

Fig 22: Næbfibula fundet i grubehus
N232, Herredsbækgård Bakken (Foto
Eric Berth).

nord for Grubehus A. Det er en
langoval nedgravning med flad
bund 2,7 x 2,1 x 0,25 m. De tag
bærende stolper stod med en
indbyrdes afstand på 2,1 m, ori
enteret 0-V. De er 0,24-0,38 cm
dybe, med stolpespor. I den vest
ligste ende er stolpen udskiftet.
Fylden er homogen.
Der blev fundet en del lerkarskår,
alle uornamenterede, der er kun
to randskår, begge med indfal
dende og afrundede rande. Des
uden dyreknogler- og tænder,
lidt jern, 1 stk. bronzeblik samt
små klumper rødbrændt 1er.
Grubehus-området ved Solplet
ten blev afsøgt med metaldetek
tor flere gange, men med et
magert resultat, der blev dog i
2000 fundet en del af en næbfibu
la fra yngre germansk jernalder
tæt ved Grubehus C.

Fig 23: Grubehus N232, Herredsbækgård Bakken, tømt. Bemærk afsatsen og den
grålige lerplet midt på afsatsen (Foto Arne Hedegaard Andersen).

Herredsbækgård Bakken
På Herredsbækgård Bakken blev
kun fundet et enkelt grubehus, N
232, men de mange aktiviteter fra
den tidlige middelalder, højmid

delalderen, 1500- og 1600-årene
kan evt. have ødelagt nogle gru
behuse.
I forbindelse med sommerskole
udgravningen blev i 1998 i et m2felt fundet en næbfibula i et grå
ligt fyldskifte lige udenfor det
mørke kulturlag fra den tidlige
middelalder. Fyldskiftet viste sig
ved undersøgelsen i 2000 at være
et grubehus, dvs. næbfibulaen lå
i toppen af grubehuset.

Grubehuset er aflangt afrundet,
3 x 2 x 0,40 i overfladen og en op
til 0,40 m dyb nedgravning.
De tagbærende stolper stod med
en indbyrdes afstand på 2,9 m,
orienteret 0-V. Den østligste tag
bærende stolpe lå lige uden for
afgrænsningen, mens det vestlige
lå indenfor gruben. Begge stolpe
huller er 0,32 m dybe og ca. 0,24
m i diameter, med næsten rette
sider og flad bund. Ved det nord
vestlige hjørne fremkom endnu 1
stolpehul, dog lidt mindre end de
to andre og spidsbundet.
Grubehuset har en speciel kon
struktion, idet der midt i husets
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længdeakse er en afsats, der
bevirker, at huset er ca. 0,40 m
dybt i den nordlige del og kun ca.
0,18 m dybt i den sydlige del.
Bunden er i begge dele flad.
Overgangen fra afsats til det
dybe er skrånende. Huset er gra
vet ned i gult sandet 1er, der er
meget hårdtstampet i bunden.
På afsatsen var en stor plet af
blåler, ca. 60 cm i diameter, som
kan være resterne af en samling
af ubrændte vævevægte. I fylden,
der var trækulsholdig, var enkel
te uornamenterede lerkarskår,
randene er indfaldende og afrun
dede, 3 fragmenter af tenvægte
og dele af vævevægte samt
dyreknogler, desuden en stor
kronhjortetak med bearbejd
ningsspor, liggende 0,25-0,35 m
nede i den dybe del. Den omtalte
næbfibula kommer fra overfla
den i husets sydlige del. Fylden i
toppen er meget lys, blandet
med flyvesand, længere nede bli
ver fylden mørkere. Flere steder
ses tydeligt ardspor, der skærer
ind over grubehuset. Ardspore
ne er 5-7 cm dybe og 6-8 cm
brede.
Anlægget har en speciel kon
struktion i forhold til de øvrige
grubehuse, idet det er delt af
afsatsen, dog har det i øvrigt
form og stolper som andre gru
behuse. Huset kan have haft en
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speciel funktion eller værksteds
funktion, hvor afsatsen og evt.
stolpehullet ved det nordvestlige
hjørne indgår.
Ud fra fundet af næbfibulaen i
toppen af grubehuset kan det
dateres til yngre germansk jern
alder.
Øvrige anlæg på Hegnæsvang
og Solpletten

Ved grubehus-området på Heg
næsvang og Solpletten fremkom
spredte stolpehuller, der umid
delbart ikke hører til en genken
delig konstruktion. Der blev ikke

Fig 24: 2 cirkulære stensamlinger,
Hegnæsvang 1973 (Foto National
museet).

fundet genstande i forbindelse
med udgravningen af stolpehul
lerne. Desuden blev på Heg
næsvang udgravet 13 større og
mindre, næsten cirkulære gru
ber, hvoraf to, efter størrelsen at
dømme, kan være grubehuse,
men imidlertid var der ingen tag
bærende stolper, ligesom gru
bernes afgrænsning i forhold til
undergrunden var væsentlig
mere sløret end for de dokumen
terede grubehuses vedkommen
de. Fundmaterialet i gruberne
var sparsomme, sjældent andet
end lidt keramik, og i enkelte til
fælde en slagge, lidt knogle, træ
kul og et jernsøm.
Derudover blev på Hegnæsvang
undersøgt 7 cirkulære stensam
linger, ikke over 1 m i diameter. I
enkelte tilfælde dækkede sten
lægningen over et stolpehul,
men ellers lå de i en flad grube
med lidt mørkt jord mellem ste
nene. Disse var nævestore og
kunne være ildskørnede. Der
blev ikke gjort fund i forbindelse
med disse anlæg, bortset fra, at
der nævnes et fragment af en
kværnsten mellem stenene.
En stensamling med ildskørnede
sten og meget trækul blev tolket
som et ildsted. 1 toppen fandtes
to sideskår af uornamenteret
keramik. Det ene skår havde en
grov beklaskning på ydersiden.

ling. Det kan være Skipper Jens,
der har været gravet ned her.
Grubehusenes funktion
Der kan spores en vis systematik

Fig 25: Nedgravet bautalignende sten,
Hegnæsvang 1961 (Foto National
museet).

Bautasten

Allerede ved den første prøve
gravning i 1961 stødte National
museet på en bautalignende sten
i et udgravningsfelt på Hegnæs
vang, men først ved undersø
gelsen i 1973 blev den gravet fri
og taget op. Den viste sig at være
nedgravet i en grube, lidt øst for
grubehusbebyggelsen ned mod
Rørmosen.
Stenen måler 1,75 m i højden og
0,50 x 0,70 m i fladen. Det kan
ikke påvises, at den har stået
oprejst på stedet. Stenen blev
omhyggeligt gennemgået på alle
sider, men uden der blev fundet
spor af indridsning eller bema

i den måde grubehusene er an
lagt på ved Hegnæsvang og
Solpletten. De ligger til dels ord
net i rækker og gruber, og i intet
tilfælde er et grubehus gravet
ned i et andet. Det kunne antyde,
at de alle har været i brug på
samme tid, men oldsagerne fra
grubehusene viser, at de sand
synligvis har været i brug over
en meget lang periode, måske
op til 350-450 år. Hvor mange
grubehuse, der har været i
brug på samme tid, kan dog
ikke siges.
Grubehusene er ovale hytter gra
vet ned i undergrunden og over
dækket med et sadeltag, båret af
en kraftig stolpe i hver gavl.
Grubehusene har et tværmål på
2,20-3,60 m, og de har været ned
gravet 0,20-0,40 m i undergrun
den. De tagbærende stolper stod
med en afstand på 1,6-3,0 m.
1 enkelte tilfælde har det været
muligt at se aftryk af den stolpe,
der har stået i hullet. De har haft
en let tagkonstruktion og tag
dækningsmaterialet har enten
været strå eller et endnu lettere
materiale i form af f.eks. tekstil
eller skind, et sådant oversejl

har let kunne fjernes, hvis man
ønskede luft og dagslys nede i
gruben. Derimod har det ikke
ydet meget beskyttelse mod
kulde og gus fra fjorden.
Stolperne var hovedsagelig pla
ceret i øst- og vestenden af gru
behusene. Ved at orientere an
læggene øst-vest opnåede man
dels, at vindpresset blev for
mindsket, og dels at varmen fra
solen og dagslyset kunne udnyt
tes optimalt. Bortset fra meget få
spinkle pælehuller er der ikke
påvist spor efter vægkonstruk
tioner i grubehusene. Den jord,
som blev opgravet ved konstruk
tionen af grubehuset, kan have
været lagt i en krans omkring
nedgravningen, og sammen med
taget har denne jordvæg udgjort
beskyttelsen mod vind og vejr.
Hvis grubehusene skulle have
været anvendt til permanent
beboelse, skulle man forvente, at
der kunne findes spor af ildste
der eller ovne på deres bund. Der
er kun i et enkelt grubehus fun
det mulige rester af et ildsted. 1
alle de øvrige grubehuse må lys
og varme være kommet fra solen,
eller fra fakler og olielamper.
Sammenfattende må det konklu
deres, at grubehusenes lette kon
struktion og manglen på lys- og
varmekilder viser, at de ikke har
været velegnet til boliger i de
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Fig 26: Løsfundne fibler. Øverst til ven
stre næbfibula fra Hegnæsvang, nederst
til venstre del af næbfibula fra
Trekanten. Til højre ligearmede fibler
fra Hegnæsvang. 1:2 (efter Ulriksen
1997).

kolde og fugtige vintermåneder.
Snarere har de kunnet anvendes
til midlertidige overnatninger i
sommerhalvåret eller til forskel
lige håndværksaktiviteter i døg
nets lyse timer.
At de har fungeret som arbejds
sted for forskellige håndværk
viser de oldsager, der er fundet i
grubehusene. Oldsagerne fra
grubehusene består hovedsage
lig af lerkarskår, derudover er
der enkelte slagger, fragmenter
af støbeforme, bronzeklumper,
jerngenstande, tenvægte og
vævevægte.
Langt den største mængde af
fundene udgøres af skår fra knu
ste lerkar. Keramikken fra grube
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husene bestod næsten udeluk
kende af uornamenterede skår,
der for randpartiernes vedkom
mende domineres af indfaldende
randtyper. Der fremkom enkelte
skår, der må henføres til
Østersøkeramikken, men det kan
ikke afgøres hvilken specifik
type, der er tale om.
Langt de fleste skår stammer fra
såkaldte halvkuglekar. Som navn
et antyder, har karrene form
som en halvkugle. Den tynde og
indadbøjede rand går ud i et med
karsiden, og bunden er rundet.
Denne kartype har været i brug
i yngre germanertid og tidlig
vikingetid, men også i sen
vikingetid har den været an
vendt. Østersøkeramikken er
sandsynligvis fra sen vikingetid.
Germanertidens og vikingetidens
keramik er, når man ser bort fra
Østersøkeramikken, så simpel og
groft udført, at kun enkelte karak
teristiske former og ornament
typer kan dateres mere præcist.
Samlet viser lerkarskårerne, at
grubehusbebyggelsen har været
i brug fra yngre germansk jernal
der og i vikingetiden, dvs. fra ca.
600 til 1000 e.Kr. Bedømt ud fra
de øvrige fund ligger tyngde
punktet i germansk jernalder.
I flere af grubehusene er der fun
det enten tenvægte eller væve
vægte, der er også enkelte løs

fundne tenvægte. Tenvægtene er
hovedsagelig koniske eller dob
beltkoniske.
Vævevægte af brændt 1er er fun
det i flere grubehuse. Væve
vægtene har fungeret som lodder,
der holdt trådene udspændt ved
vævning på en opretstående væv.
I enkelte grubehuse er fundet
nævestore, rå lerklumper, som
kan stamme fra ubrændte væve
vægte.
Ten- og vævevægtene viser, at
tekstilbearbejdning spillede en
stor rolle på Stubberup-pladsen.
Hovedparten af grubehusene har
nok været vævehytter. Måske
har man fremstillet sejl af uld og
hør. De to tagbærende stolper i
grubehuset, kan udover støtte
for taget, have udgjort de bæren
de stolper i en opstadsvæv.
Samtidig forklares manglen på
ildstedet, idet der ikke var hen
sigtsmæssigt med åben ild ved
siden af letantændeligt garn og
kostbart tekstil.
I flere af grubehusene er fundet
en del små klumper af rød
brændt 1er. Muligvis stammer
klumperne fra lerbyggede esser
og ovnanlæg. Om det i så fald har
været små bageovne eller ovne
med en mere håndværksrelate
ret funktion, dvs. smedning eller
metalstøbning er et åbent
spørgsmål.

At smeden har været en vigtig
person på pladsen viser fund i
form af jernslagge, fundet spredt
i flere af grubehusene. Smede
arbejdet har næppe fundet sted
nede i grubehuset, men på area
let mellem grubehusene. Udover
jernsmeden er der også spor
efter bronzesmeden i form af
klumper af støbebronze.
I enkelte grubehuse er fundet
hvæssesten, der er også løsfund
ne hvæssesten og flere hvæsse
sten fra kulturlaget. De fleste
hvæssesten er helt opslidte.
Hvæssestenene er import, sand
synligvis fra Norge.
Øvrige genstandsmateriale

Genstandsmaterialet kommer
enten fra grubehusenes fyld, fra
kulturlaget eller løsfund. Største
delen af sidstenævnte kategori
er metalgenstande fremkommet
ved metaldetektorafsøgning.

Fig 27: Forgyldt S-formet fibula, 3,8 x 3,6
cm, fra Herredsbækgård Bakken (Foto
Erich Berth).

Fig 28: Pladeformede fibler. 1:2. A, B, C
og D fra Hegnœsvang, E fra Herredsbækgård Bakken.
A) Sekssidet, 4,3 cm lang pladefibula.
Den er lige afskåret i begge ender,
medens langsiderne dannes af svagt
konvekse konturlinier, der mødes i
springende spidser ud for stykkets
midte. Nær den ene kortside findes et
cirkulært hul. Bagsiden er plan og
forsynet med nålefæste og -holder.
Forsiden er ornamenteret med to
rækker trekantstempler langs randen,
og i et afgrænset midtfelt, der har form
som en rhombe med let indbuede sider,
findes et indpunslet cloisonnéimiterende liniemønster.
B) Rektangulær pladefibula, 3,3 x.1,5
cm. Ornamenteret med 2 fine linier

langs kanten, her indenfor skraverede
ornamenter.
C) Oval pladefibula i gennembrudt
arbejde, 5,4 x 2,6 cm. Fine stempel
rækker pryder kroppens liniebånd.
Dens dyrehoveder er langt udtrukne
med markeret hagespids og trekantet
øjenbrynsforlængelse. Kæbefligene er
trådtynde og forenes i et regelmæssigt,
vinklet fletmønster omkring kroppen.
D) Rektangulær pladefibula, 3,6 x 1,7
cm. Fibulaen haren bort af trekantstem
pler langs kanten, midtfeltet er udfyldt af
dyreornamentik i stil C/D.
E) Rektangulær pladefibula i gennem
brudt arbejde med dyreornamentik, 3,5
x 2,3 cm.
(A, B og C efter Ulriksen 1997, D og E
tegning Helle A. Heggelund).
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Fig 29: Cirkulære fibler fra Herredsbækgård Bakken, henholdsvis 2,5 og 2,6 samt 3,1
cm i diameter (Tegning Helle A. Heggelund). Cirkulær fibula til isætning af andet mate
riale og cirkulært vedhæng, begge fra Hegnæsvang og begge 3,5 cm i diameter (efter
Ulriksen 1997). Oval skålformet fibula fra Hegnæsvang, 7x 3,2 x 1,2 cm (Tegning Helle
A. Heggelund). 1:1.

Fibler

Den oftest forekommende gen
standsform i bronze er fibler,
især næbfibler derefter pladefib-
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ler14. De fleste fibler er fundet
ved metaldetektorafsøgning og
enkelte i forbindelse med aspargesdyrkningen, kun en enkelt

fibel er fundet ved udgravning.
Alle fibler er løsfundne på nær
én, der er fundet i grubehuset på
Herredsbækgård Bakken.
I alt er fundet 11 næbfibler, heraf
1 ved aspargesdyrkning, 9 ved
metaldetektorafsøgning og 1 ved
den arkæologiske undersøgelse.
Hovedparten af næbfiblerne er
fundet ved Herredsbækgård
Bakken med i alt 7 stk., 1 er fun
det syd for Herredsbækgård, 1 er
fundet ved Hegnæsvang og 1 på
Trekanten samt 1 ved Solpletten.
Så godt som alle er stempelorna
menterede. Næbfiblerne kan
dateres til yngre germansk jern
alder.
I alt er fundet 4 ligearmede fibler,
heraf den ene ved asparges
dyrkning og de tre ved metalde
tektorafsøgning. Der er fundet 2
på Hegnæsvang og 2 ved Her
redsbækgård Bakken. De ligear
mede fibler dateres til yngre ger
mansk jernalder.
Der er fundet to S-formede fibler
ved Herredsbækgård Bakken,
begge ved metaldetektorafsøg
ning, heraf er den ene forgyldt og
den anden et fragment. Den for
gyldte S-formede fibula er flade
dækkende ornamenteret. Den Sformede dyrekrop afsluttes i
begge ender i ens dyrehoveder.
Langs kroppens kant er et bånd
med sølv og niello. De to S-forme-

de fibler er fra yngre germansk
jernalder.
Der er fundet 8 pladeformede fib
ler, heraf de to ved aspargesdyrkning, resten ved metaldetektorafsøgningen. De 6 er fundet på
Hegnæsvang og de sidste 2 ved
Herredsbækgård Bakken. Der er
tre rektangulære pladefibler, den
ene i gennembrudt arbejde, en
der er fundet i to halvdele er
dyreornamenteret, en oval pladefibula i gennembrudt arbejde
med dyreornamentik, en sekssidet, ornamenteret pladeformet
fibula samt fragmenter af to pla
deformede fibler. De pladeforme
de fibler er fra yngre germansk
jernalder.
Der er fundet 4 cirkulære fibler,
alle ved metaldetektorafsøgning-

Fig 30: Trefliget spænde, ca. 5,5 cm, fra
Herredsbækgård Bakken og Urnes
spænde, ca. 3,1 x 3,1 cm, fra Hegnæs
vang (Foto Eric Berth).

en, en på Hegnæsvang og 3 ved
Herredsbækgård Bakken. De to
er ornamenteret med et ligearmet kors i prikornamentik. De
cirkulære fibler er fra yngre ger
mansk jernalder.
Fra yngre germansk jernalder
eller vikingetid er en cirkulær
bronzefibula til isætning af andet
materiale, f.eks. en halvædel
sten. Den er fremkommet ved
metaldetektorafsøgning på Heg
næsvang.
Der er fundet 1 tidlig oval skål
formet fibula, der er fremkom
met ved metaldetektorafsøgning
på Hegnæsvang tæt ved Rør
mosen. Den ovale skålformede
fibula kan dateres til slutningen
af yngre germansk jernalder eller
tidlig vikingetid.
Der er fundet et enkelt trefliget
spænde på Herredsbækgård Bak
ken tæt ved Kalundborgvej ved
metaldetektorafsøgningen. Det
trefligede spænde er fra tidlig
vikingetid, omkring 900 e. Kr1(i.
Endelig er der fundet et såkaldt
Urnes-spænde ved metaldetek
torsøgning på Hegnæsvang, der
kan dateres til sen vikingetid
eller tidlig middelalder, dvs. ca.
1000 e.Kr. Hertil kommer et lille
cirkulært vedhæng af bronze
med et indpunslet dobbeltkors
fra sen vikingetid eller tidlig
middelalder. Stykket er fundet i

Fig 31: Påsyningsplade fra Hegnæsvang
(efter Ulriksen 1997). Pyntevedhæng og
øreske fra Herredsbækgård Bakken
(Tegning Lise Holm og Helle A.
Heggelund). 1:1.

forbindelse med aspargesdyrkning på Hegnæsvang. Bedømt ud
fra fibelmaterialet ligger plad
sens tyndepunkt i yngre ger
mansk jernalder fra midten af 6.
årh. til starten af 8. årh.
Remende

I grubehus A på Solpletten blev
fundet en remende af guldbelagt
bronze, 3,8 x 2,7 cm stor og 0,10,2 cm tyk. Den er ornamenteret
i dyrestil, Ørsnæs stil D, beståen
de af 2 slangelignende dyr. Ud fra
dyrestilen kan stykket dateres til
yngre germansk jernalder.

115

Påsyningsplade

Ved aspargesdyrkning på Heg
næsvang er fundet et fragment af
en såkaldt påsyningsplade. Styk
ket er i bronze med forgyldning.
Hegnæsvangpladen er symme
trisk, men begge ender er
afbrudt, og fragmentet er kun 2,5
cm langt. Det er smalt med paral
lelle sider, forsiden er ornamen
teret med bølgebånd, hvortil stil
B-hoveder er føjet, og bagsidens
kam har haft mindst 4 huller.
Stykket kan dateres til yngre ger
mansk jernalder.
Pyntevedhæng

På Herredsbækgård Bakken er
ved detektorrekognoscering fun
det et lille nøglehulsformet pyn
tevedhæng, 2,5 x 1,8 cm, i for
gyldt bronze fra vikingetiden.
Dette er en lidt usædvanlig form
som løsfund, idet de bedst kend
te eksemplarer stammer fra grav
fund, bl.a. den velkendte 900-tals
grav fra Bjerringhøj/Mammen15.
Her regner man med, at de lette
pyntevedhæng var syet fast til
klædedragten.
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Pyntebeslag

Fig 32: Øverst pyntebeslag til lansespids ca. 3,2 x 1,8 cm, fra Hegnæsvang. 1:1 (Tegning
Helle A. Heggelund). Til højre lansespids, ca. 35 cm lang, og pyntebelag fundet på
Gotland, Sverige (efter Nerman 1975). Nederst motiv fra et stempel, ca. 5,5 x 4,5 cm
stort, til fremstilling af metalblik til krigerhjelme, hvor der på lansespidserne ses pyn
tenitter, fra Bjönhovda, Torslunda sn, Öland, Sverige (Efter Arbman 1980)

I midten af januar 1998 blev gjort
et usædvanligt løsfund lidt vest
for grubehusbebyggelsen på
Hegnæsvang. Ved gang henover
pløjemarken fandt Troels Juul

Jørgensen fra Herredsbækgård
et lille halvmåneformet bronze
beslag med et lille hul i midten,
der er ornamenteret med omlø

bende linier og afstregninger.
Beslaget måler 3,2 x 1,8 cm og 0,1
cm tyk Stykket er et pyntebeslag
til nitter, der slået gennem dølien

har fastholdt en lansespids til
skaftet. Netop i tiden omkring
600 e.Kr., dvs. yngre germansk
jernalder, var den slags pyntenit
ter på lanserne højeste mode
blandt jernalderkrigerne, og ud
over fund fra grave ser vi nitter
ne gengivet på lanser, som er
afbildet på samtidige hjelm-pynteblik. Der er endnu kun gjort få
fund af sådanne pyntebeslag i
Danmark, de fleste, inklusiv
afbildninger på hjelm-pynteblik,
er fra svenske grave .
Øreske
Fra yngre germansk jernalder
eller vikingetid er en såkaldt

øreske af forsølvet bronze.
Bladet er delvis afknækket og

bøjet, 5,7 cm langt og 1,2 cm
bred. Skaftet er ornamenteret
med linier. Den er fundet med
metaldetektor på Hegnæsvang
tæt ved Rørmosen.
Andre genstande
I kulturlaget på Herredsbækgård
Bakken er fremkommet flere old

sagsformer, som kan være fra
yngre jernalder eller vikingetid,
men de kan også være fra den
tidlige middelalder, hvorfra er
mange fund og aktiviteter på
dette sted.
De oldsagsformer det drejer sig
om er jernknive, hvæssesten,
enkelte rav- og glasperler, enkel
te tenvægte, bl.a. en i klæber
sten, og Østersøkeramik. Det

meste af denne type keramik er
dog fra den tidlige middelalder.
Under kulturlaget fremkom i et
ardspor en enkeltkam med smal
le skinner med ”cirkel-prik”-ornamentik.
Anløbspladsens funktioner

Af væsentlig betydning for tolk
ningen af pladsen ved Stubberup
er især dens landskabelige place
ring, der stærkt antyder, at den
har været marin orienteret, dvs.
hovedsagelig mod søfart. Med
dens strategisk gunstige belig
genhed ved en formentlig velbe
skyttet naturhavn er det natur
ligt at opfatte lokaliteten som en
anløbsplads. Ved at placere en
anløbsplads i bunden af Lam-

Fig 33: Ornamenteret benkam, ca. 14,2 cm lang, fundet på Herredsbækgård Bakken. Desværre mangler tænderne, da det ikke
lykkedes at konservere disse efter optagningen. 1:1 (Tegning Helle A. Heggelund).
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Fig 34: Spiralarmringe i sølv fra vikingetiden fundet ved Bjergesø, der viser forbindelse
til Sortehavsområdet. (Foto Nationalmuseet).

mefjorden har man dels kunnet
sikre adgang til det opland plad
sen skulle betjene, dels skaffe
skibene læ for storme. Samtidig
har det været vanskeligt for
fjendtlige skibe uden lokalkend
skab at trænge dybt ind i fjorden
til pladsen, som lå skjult bag
Lammeholmene. Lokaliteten ved
Stubberup har således ved sin
beskyttede placering i bunden af
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Lammefjorden været ideel som
anløbsplads.
Det er her skibene anløb med
varer, f. eks. importvarer til såvel
hverdagsbrug som til repræsen
tative og ceremonielle begiven
heder på lokale bopladser.
Aktiviteterne på anløbspladsen
ved Stubberup har formentlig
været mangeartede, men de er
vanskelige at eftervise. Sand

synlige funktioner er bl.a. omlad
ning af varer, værftsaktiviteter,
fiskeri i Lammefjorden, hånd
værk og handel. Visse aktiviteter
kan der dog kun gisnes om, da de
ikke eller kun sjældent kommer
til udtryk i det arkæologiske
materiale. Eksempelvis er påvis
ning af værftsaktiviteter afhæn
gig af gode bevaringsforhold for
træ og metal, ligesom fiskeri kun
kan dokumenteres, hvis beva
ringsforholdene for fiskeknogler
er usædvanlige gode.
Ligeledes er handel vanskelig at
påvise. Handlens art og omfang i
germansk jernalder og vikingetid
har adskilt sig væsentligt fra den
handel vi kender i dag. Der
eksisterede ikke egentlig møntø
konomi, og i mange tilfælde har
der snarere været tale om bytte
eller regulær udveksling end om
køb og salg af varer.
Blandt metalfundene fra anløbs
pladsen, der hovedsagelig må
betragtes som tabte genstande,
er flere af høj kvalitet, der klart
viser, at den adskiller sig fra de
almindelige bopladser i perioden.
Blandt genstandene er import
stykker, heriblandt eksotiske
stykker, der viser kontakter til
fjerne egne.
Indikatorer på egentlig handel er
imidlertid stort set fraværende.
Produktion er dokumenteret ved

håndværksaffald. Håndværksak
tiviteterne synes især at have
omfattet tekstil- og metalproduk
tion, ligesom der er spinkle spor
af en mulig kamproduktion.
Især tekstilfremstilling ser ud til
at have været vigtig på flere
anløbspladser, også i Stubberup.
På den agrare anløbsplads Næs i
Sydsjælland har man for første
gang kunnet eftervise, at pladsen
skal ses i forbindelsen med et
specialiseret erhverv og måske
kun sekundært i forbindelse med
vareudveksling. Næs havde spe
cialiseret sig i tekstilfremstilling
af hør og andre fiberplanter18.
På baggrund af placeringen, an
lægssporerne og fundsammen
sætningen synes der at være tale
om en sæsonmæssig bebyggelse,
der har fungeret som lokal eller
muligvis regional anløbsplads.
Aktiviteterne må primært have
omfattet udskibning og omlad
ning af varer og i tilknytning her
til handel og forskellig hånd
værksaktiviteter, muligvis en
form for strandmarked.
Ser man på Stubberups opland,
foreligger der ingen fundoplys
ninger om bebyggelser, grave
eller løsfund fra germansk jernal
der og vikingetid i et mere end 12
km2 stort område fra Dragsholm
Kanal i syd til Fårevejle i nord19.
De nærmeste fund fra yngre ger

mansk jernalder og vikingetid er
et vikingetidigt skattefund fra 9.10. århundrede fra Bjergesø,
Vallekilde sogn, bestående af 6
sølvarmringe og brudstykker af
en syvende samt en sølvstang,
der var bøjet sammen til en hals
ring, alt fremstillet i Sortehavs
området20, samt et skålformet
spænde fra vikingetid fundet ved
Dragsmølle, Hørve sogn21. Begge
fundsteder er beliggende nogen
lunde 4 km syd for Stubberup.
Der er ikke gjort mange fund fra
germansk jernalder og vikingetid
i det øvrige Odsherred. Det drej
er sig hovedsagelig om små grav
fund eller enkelt fundne genstan
de22, dog blev der i 2000 under
søgt en gravplads med 17 grave
fra sen germansk jernalder og
vikingtid ved Brynshøj i Højby23.
Denne fundtomhed i Stubberups
nære opland kan muligvis forkla
res ved de landskabsmæssige
forhold. Det stærkt kuperede ter
ræn vest for Stubberup har ikke
været det gunstigste agerland,
og kun langs Lammefjordens
kyststrækninger jævner terræn
et ud.
1 yngre jernalder og vikingetid
har baglandet været skovklædt
og ubebygget. Det er muligvis
først i løbet af middelalderen,
bedømt ud fra stednavneforsk
ningen, at området er blevet ind

draget til agerbrug med etable
ringen af landsbyer som Ordrup,
Ris og Stubberup.
Som anløbsplads er det væsent
ligt at bemærke Stubberups nær
hed til det slæbested, der formo
des overleveret i stednavnet
Dragsholm. Draget har i givet
fald forløbet fra Dragsmølle på
Lammefjordssiden og syd om
Dragsholm Slot til Nekselø Bugt
nord for Enghave Skov, dvs. et
forløb nogenlunde langs den
nuværende Dragsholm Kanal.
En forbindelse mellem anløbs
pladsen og slæbestedet kan kun
postuleres, men pladsens place
ring er central i et knudepunkt
mellem land- og vandvej.
Stubberup må have fungeret som
en specialiseret anløbsplads,
etableret i forbindelse med be
sejlingen af Lammefjorden, og
den nærliggende mulighed for at
passere slæbestedet til åbent far
vand ved Draget, omtrent 2 km
borte samt videre transport
såvel mod nord op i Odsherred
som mod syd.
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Noter

1 Ulriksen 1997.
2 Ørsnæs 1966, Hegnæsvangfundene: fig. 87, 89, 117, 125
og 224.
3 Stubberup er en samlebeteg
nelse for undersøgelserne på
Hegnæsvang, Herredsbæk
gård og Solpletten. I sognebe
skrivelsen over Fårevejle
sogn, 03.04.03., har Hegnæs
vang sb. nr. 492, Herredsbæk
gård og Solpletten sb. nr. 517.
Nationalmuseets undersø
gelser har j.nr. 684/62, 531/64
585/68, 590/72 og 479/73 samt
1125/75, Odsherreds Mu
seums undersøgelser har j.nr.
OHM 1164.
Vestsjællands Amt ydede i
årene 1998-1999 støtte til
undersøgelserne og bear
bejdning i forbindelse med
det vestsjællandske fællesar
kæologiske forskningspro
jekt: Yngre jernalders central
pladser i Vestsjælland. Lige
ledes ydede Rigsantikvarens
Arkæologiske
Sekretariat
støtte til undersøgelserne i
1991, 1993 og 2000.
Museet takker Troels Tander
Jørgensen og nu afdøde
Gertrud Jørgensen samt
Troels Juul Jørgensen for den
store imødekommenhed for
undersøgelserne på Herreds
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bækgård og Hegnæsvang og
gårdejer Hans Jensen, Fårevejlegård for tilladelse til
undersøgelse på Solpletten.
Ligeledes takkes Dragsholm
Golfanlæg A/S i forbindelse
med undersøgelserne forud
for anlæggelse af golfbanen, i
henhold til museumsloven
finansierede Dragsholm Golf
anlæg A/S Dragsholm Golf
Club disse undersøgelser.
I Odsherreds Museums un
dersøgelser har udover mu
seumsinspektørerne
Arne
Hedegaard Andersen og Lise
Holm, deltaget daværende
stud, mag’erne Kirstine Då,
Zenia Pauli Jensen og Lene
Heidemann. Samt som frivil
lig medhjælp: Torben V.
Jensen, H.P. Friis-Johansen,
Fl. Høybye, og Annie Westphael Jensen, Heidi Jensen og
Mogens Palli, Sine Holm
Andersen og Christian Storm
Weischler.
1 sommerskolen-udgravning
erne har deltaget: Susanne
Andersen, Stig Andersen,
Anette Ellingsgård, Laila
Kristensen, Steen Aagård
Sørensen, Jesper Jørgensen,
Søren Jørgensen, Gyde As
næs, Stig Asnæs, Jesper Wad,
Niels Bugge, Mads Dyksfeld,
Carsten Dahl, Bodil Petersen,

4
5
6

7
8
9

Pauli Pedersen, Nina Søren
sen, Jens Bentsen, Marianne
Christensen, Poul E. Frederik
sen, Hans Andersen, Bent
Nørby Bonde, Jens Erik
Hybschmann
Mathiassen,
Hans Georg Hybschmann
Mathiassen, Bodil Hybsch
mann, Helene Garnæs, Kit
Nakman, Alice Gjelfeldt, Hen
ning Hansen, Eva Grith
Larsen, Ida Kirkegaard, Kurt
Hartvig
Petersen,
Bent
Hartvig Petersen,
Trine
Borake, Ruth Weiss og Julie
Mertz. Alle takkes for deres
indsats.
Maskinkraft til museets
undersøgelse blev leveret af
entreprenør Claus Lomholt,
Grevinge,
maskinførerne
Claus Lomholt, René Ågesen,
Henning Unnerup og Tonni
Sørensen takkes ligeledes for
indsatsen.
Holmberg og Madsen 19971998:213 fig. 7.
Gøthche 1995.
Sognebeskrivelsen, Fårvejle
sb. nr. OD, Adamsen og
Jensen 1998:215, Gravlund
1926:155.
Andersen 1918:13, Schmidt
1933:146
Sognebeskrivelsen, Fårevejle
sb. nr. 128.
Pedersen og Tofte 2003:53.

10

11

12

13

14

15
16
17

18
19

Stenen er ikke medtaget i
Sognebeskrivelsen. Det var et
større arbejde at finde frem
til stenen, men det lykkedes i
januar 2005. At det var
besværligt skyldes, at stenen
er væltet og groet delvis til.
Hvis det er en bautasten, er
den ikke særlig stor med en
højde på ca. 1,10 m og bred
de-tykkelse på 0,60-0,65 m.
Sognebeskrivelsen, Fårevejle
sb. nr. 73. Stenen er ca. 1,75 m
høj og 1,5 m bred og 0,80 m
tyk
Gravlund 1926:156, Hansen
1925:148.
Afsøgningen er foretaget af
Peter Bjørnstrup, Roskilde,
Michael Jensen, Roskilde,
Peter Laursen, København,
Stig Kaas Hansen, Højby og
Jens Ulriksen, Næstved.
Grubehuse etc. på Hegnæs
vang er delvis fremlagt i J.
Ulriksen 1997:159-165.
Fibelmaterialet er bestemt og
dateret efter Ørsnæs 1966
suppleret med Nielsen 1991.
Iversen og Nåsman 1991:49.
fig. 3.
Klæsøe 1997
Petersen 1991:59 fig. lig og
Nielsen 1991:140 fig. 10b og d.
Christiansen et al. 1999 og
Hansen 2000.
Ulriksen 1997:165 fig. 122.

20 Munksgaard 1962:99. NM I
C1079-1086
21 Sognebeskrivelsen, Hørve sb.
nr. 42. NM I C7741
22 Andersen 1999:45-46.
23 Upubliceret. OHM 1764, sog
nebeskrivelsen Højby sb. 612.
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Kirkerne på Tuse Næs
Variationer i middelalderens kirkebyggeri
Af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Jeg har igennem de senere år
beskæftiget mig en del med mid
delalderens kirker i Nordvest
sjælland i forbindelse med afslut
ningen på min kandidatuddan
nelse i historie og geografi på
Roskilde Universitetscenter.1 Her
har jeg foretaget en række analy
ser af de generelle tendenser i
regionens kirkebyggeri for bl.a.
at kunne identificere og forsøge
at tolke på de ligheder og afvi
gelser fra sædvanen, som regio
nens i alt 77 middelalderlige
landsognekirker rummer. Kirker
nes karakteristika er herefter for
søgt inddraget sammen med en
række andre forhold til belysning
af Nordvestsjællands kulturgeo
grafiske udvikling op gennem
middelalderen. Sideløbende med
opgaveskrivningen har jeg haft
lejlighed til at stifte nærmere
bekendtskab med kirkerne på
Tuse Næs, hvor jeg har kunnet
gå lidt mere i dybden med de
enkelte kirkers bygningshistorie.
Og selvom de tre kirker måske
umiddelbart for de fleste vil

fremstå forholdsvis ensartede,
så rummer de i deres bygnings
historiske udvikling faktisk også
mange forskelligheder, som til
sammen viser sig at være ganske
repræsentative for kirkebyggeri
et som helhed i middelalderens
Nordvestsjælland. Derfor vil jeg i
nærværende artikel prøve at
beskrive nogle af tendenserne og
variationerne i regionens kirke
byggeri med fokus på næssets
tre kirker.2
Nogle vil måske undres over, at
jeg taler om tre kirker på Tuse
Næs, men her må man erindre, at
middelalderens Tuse Næs gik et
betragteligt stykke længere ind i
landet end i dag, hvor inddæm
ningen af Lammefjorden og dræ
ningen af området omkring de
nedre dele af Tuse Å har med
ført, at “fastlandet” i mange næs
boeres bevidsthed starter i en
linie vest for Audebo og Mårsø
med nutidens Nykøbingvej som
den reelle grænse til næsset. Selv
ud fra denne definition er der

faktisk stadig tre kirker at finde
på Tuse Næs, nemlig foruden i
Hørby og Udby også i Hagested,
der befinder sig på østsiden af
landevejen - og dengang man
byggede kirker lå hele Hagested
By klart ude på næsset, hvorfor
byen og kirken naturligt indgår
som en del heraf i denne gen
nemgang.

Fig. 1: Tuse Næs på Videnskabernes
Selskabs Kort fra 1771.

De romanske kirkers grundop
bygning (kor og skib)
Kirkerne på Tuse Næs er alle fra
den ældre middelalder. De æld
ste dele af de eksisterende sten
kirker kan dateres til 1100-tallet,
og er derfor at betegne som høj
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romanske. Stenkirkerne kan
have afløst endnu ældre trækir
ker, som der dog ingen viden
haves om her. Næssets kirker
fulgte den traditionelle nordvest
europæiske grundform med et
rektangulært skib og et omtrent
kvadratisk kor omkring en mere
eller mindre solret længdeakse
med koret i øst. Den traditionelle
højromanske landkirke havde et
ydre og indre udseende svaren
de til tegningen i fig. 2. Der var
adgang til kirkeskibet fra to døre
i nord- og sydvæggen i skibets
vestlige tredjedel. Inde i kirken,
langs med skibets vægge, fand
tes murede bænke. Koret var
typisk lidt smallere og lavere end
skibet, og adskilt fra dette med
en såkaldt triumfbue, der på
siden ind mod skibet var flanke
ret af to sidealtre med tilhørende
nicher muret ind i skillevæggen
til koret. Længst inde i kirken,
evt. i et halvcirkelformet apsis,

Fig. 2: Principtegning af traditionel
romansk landsbykirke. Cirklen i skibet
på tegningen nederst til venstre viser
placeringen af døbefonten. Jørgensen &
Johannsen 1979, fig. 2 s. 10.
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Fig. 3: Hagested Kirke set fra sydøst. De hvidkalkede mure repræsenterer den
oprindelige romanske kirke. Eget fotografi 2004.

stod hovedalteret. Mens apsiden
var dækket af et halvkuppelhvælv, var både kor og skib i den
romanske tid dækket af flade
trælofter.
Den beskrevne typiske romanske
kirke genfindes på Tuse Næs
især i Hagested og Udby. Dette er
først og fremmest tydeligt i
Hagested - ikke mindst hvis man
beskuer kirken fra sydøst som på
fig. 3. På næsset er det forholds
vis nemt at skelne de romanske
dele af kirkerne fra senere tilbyg
ninger, idet de ældste mure her
er kalket hvide, mens de yngre
dele enten er kalket røde (i

Hørby og Udby) eller står i
udækkede røde munkesten (i
Hagested). Farveregien er dog
strengt taget ikke helt korrekt
hvad angår koret i Udby, der i sin
nutidige form stammer fra en
ombygning i 1867-68.

Også Hørby Kirke var i sin
oprindelige grundform ganske
traditionelt opbygget omkring et
kor og et skib. Hvad der til gen
gæld var mindre traditionelt ved
den oprindelige Hørby Kirke var
skibets proportioner. Skibet var
godt 15 m langt og knap 8 m
bredt med et samlet indvendigt

fladeareal på ca. 118 m2. Til
sammenligning målte nabokir
kerne i Udby og Hagested hen
holdsvis 10,5 x 7 m (73,5 m2) og
13 x 7 m (91 m2), uden at disse i
øvrigt på nogen måde kan regnes
blandt de mindre kirker efter
datidens lokale standard; den
gennemsnitlige romanske land
sognekirke i Nordvestsjælland
havde et indre flademål i skibet
på knap 73 m2. 1100-tallets nord
vestsjællandske kirker kunne
dog variere ganske betragteligt i
størrelse, hvor en af de mindste i
næssets opland var kirken i
Søndersted med et romansk skib
på blot 37 m2.1 Nordvestsjælland
overgås det romanske skib i
Hørby kun af Højby Kirke (142
m2) og den helt exceptionelt
store Ubby Kirke (188 m2, vist
nok Sjællands største land
sognekirke i højmiddelalderen).
Hørby Kirke havde altså det stør
ste kirkeskib i hele det sydvest
lige Isefjordsområde i 1100-tallet.
Faktisk er skibets areal identisk
med det nutidige, men hvor vi i
dag vil kunne finde mange andre
kirker i området med samme
indre areal som i Hørby, så er
disse altid opnået gennem sene
re udvidelser.

Hvorfor kirken i Hørby skulle
være så stor allerede i 1100-tallet

er ikke til at sige med sikkerhed.
I højmiddelalderen synes kirke
rummet at have været meget
skarpt opdelt, således at skibet
tilhørte menigheden og koret til
hørte gejstligheden. Der kendes
ligefrem til sogne, hvor hver del
havde sit eget driftsregnskab, og
hvor menigheden stod for ski
bets bygning og drift. I Nord
vestsjælland er der da også
adskillige eksempler på kirker,
hvor koret er opført i sten tidli
gere end skibet, ligesom koret
ofte blev overhvælvet først, men
om dette skyldes en tilsvarende
ejermæssig opdeling er dog ikke
nødvendigvis sikkert. Hvis kirke
skibet har været at betragte som
menighedens forsamlingsrum,
kan man bruge skibets areal som
et indirekte og relativt udtryk for
størrelsen af den tilhørende
menighed; kirker med store
skibe har altså skullet kunne
rumme flere mennesker end kir
ker med små skibe. Ud fra dette
princip har flere kirkehistorikere
gennem tiden anvendt opmåling
er af de romanske skibsarealer til
bestemmelse af den relative
befolkningsstørrelse sognene
imellem.3

Sådanne overvejelser besvarer
imidlertid ikke det indledende
spørgsmål videre godt, men stil

ler blot et nyt: Hvorfor skulle
Hørby Kirke (muligvis) tjene en
så meget større menighed end
alle andre landsognekirker i
området? Hørby Sogn er dog
ikke tilsvarende usædvanligt
stort. Forklaringen kan være, at
kirkerne endnu i højmiddelalde
ren havde forskellige målgrup
per. Fra England og Norge kan
man således følge en tidlig kirke
lig opdeling, hvor der ved siden
af en række små private kirker
anlagt ved stormandsgårde fand
tes et net af store offentlige dåbs
eller herredskirker (eng.: min
sters; no.: fylkeskirker) med et
langt større opland end de sene
re sogne. Tilsvarende forhold er
blevet foreslået for Danmark.4
Kirken i Hørby kan altså fra
begyndelsen have været en
sådan dåbskirke for beboerne på
hele næsset og muligvis et styk
ke ned i Tuse Herred. Også andre
årsager er dog blevet foreslået,
ikke mindst at kirkens størrelse
primært skulle afspejle bygher
rens økonomiske formåen og
personlige ønske om at manifes
tere sig.
Var det oprindelige romanske
skib i Hørby exceptionelt i regio
nal målestok, så var taget på kir
ken også enestående på natio
nalt niveau. Hørby Kirkes ældste
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Fig. 4: Rekonstruktion af Hørby Kirkes
ældste fase (1100-tallet). Beyer & al.
1980, fig. 18 s. 62.

tag var, som det fremgår af fig. 4,
todelt i den forstand, at det ikke
gik i en lige linie fra tagryggen til
tagfoden. Omkring midtvejs blev
linien brudt af et lodret fald på ca.
40 cm, hvor der mellem de spån
dækkede tagflader sad langs
gående planker sat på højkant
over såvel skib som kor. Tag
konstruktionen, der ikke kendes
fra nogen anden dansk middelal
derkirke, er blevet betegnet som
“basilikal”, idet den minder om
de såkaldte basilikaer, der er kir
ker med et hovedskib flankeret
af to mindre sideskibe, hvis tage
er bygget sammen, men ligger i
forskellig højde. 1 Hørby har der
imidlertid aldrig været mere end
ét skib, hvilket gør konstruktio
nen enestående. Tagformen
leder tanken hen på vikingeti
dens langhuse, og det er da også
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blevet foreslået, at bygmesteren
med vilje har tilstræbt at give
stenkirken et ydre i stil med de
ældre trækirker. Under tag
springet har der muligvis stået et
sæt jordgravede stolper i begge
sider, der således har dannet en
“søjlerække” inde i kirken. Dette
var normalt ikke noget man
brugte i de romanske stenkirker,
hvor taget alene hvilede på de
tykke ydermure og gavlene, men
netop pga. kirkens usædvanligt
store størrelse kan en bygmester
i første halvdel af 1100-tallet tæn
kes at have tyet til den gammel
kendte understøtningsmodel af
frygt for, at taget ellers ville styr
te sammen. En øvre grænse for
skibets størrelse i Nordvest
sjælland, hvis det skulle holde
normen, synes således netop at
have været bredden, da noget
tyder på, at man i højromansk tid
havde meget svært ved at kon
struere et tag, der kunne spænde
over mere end 7,3 m. Regionen
rummer kun tre eksempler
herpå, hvilket foruden Hørby
Kirke (på 7,8 m) er de to allerede
omtalte kæmpekirker i Højby og
Ubby på hver 8 m.5
Allerede i 1200-tallet blev den
særegne tagkonstruktion i Hørby
imidlertid fjernet igen, hvilket
således både kan skyldes et
modeskifte, at den tekniske kun

nen i mellemtiden var forbedret
eller at kirkens bygherre havde
fået bedre adgang til tømmer.

En supplerende forklaring på
den ændrede tagkonstruktion er
brand, idet der ved udgravning
af kirkens gulv er fundet rester af
en brand, der kan dateres til den
romanske periode (dvs. før
1250). Formentlig en gang i før
ste halvdel af 1200-tallet gennem
gik Hørby Kirke under alle
omstændigheder sin første stør
re ombygning, der medførte, at
gavlene og taget blev ændret til
den normale retlinede form,
hvorved de bærende træstolper
i kirkerummet - der meget vel
kan have været en medvirkende
faktor til en eventuel brand - ikke
længere var nødvendige.

Med ændringen af tagkonstruk
tionen blev Hørby Kirke måske
umiddelbart mere normal at se
til, bortset fra at den fortsat var
usædvanlig stor, men en tilsyne
ladende samtidig ombygning af
koret gjorde herefter også kirken
bemærkelsesværdig på anden
vis. Koret blev ved ombygningen
forlænget i østlig retning til
omkring den dobbelt længde af
hidtil; dvs. fra ca. 4,5 x 4,7 m til
knap 8,8 x 4,7 m (41,4 m2).
Sådanne korudvidelser er foregå-

et ved flere af landets kirker, men
i langt de fleste tilfælde på et
senere tidspunkt end i Hørby.
Det står ikke helt klart, hvorfor
man nogle steder valgte at gøre
korene så store på dette tidlige
tidspunkt. Normalt var menighe
den forment adgang til koret,
hvor kun de indviede gejstlige
måtte være. Måske skal de allere
de omtalte “dåbs- eller herreds
kirker” netop søges ved roman
ske kirker med særligt store kor,
da sådanne centralkirker kan
have haft flere præster tilknyttet
og derfor havde behov for større
korbygninger? Under alle om
stændigheder har Hørby Kirke
ved udvidelsen fået sig et stort
og prægtigt kor, der fuldt ud sva
rede til det størrelsesmæssigt
overlegne skib. I Tuse og Merløse
Herreder havde de romanske kir
kekor typisk en størrelse på
enten 13-14 m2 eller 20-21 m2,
hvor Hørby Kirke med sine ca. 20
m2 altså allerede fra begyndelsen
lå i den pæne gruppe. Med udvi
delsen til knap 42 m2 fik
Hørbykirken et kor, der var ligeså
stort som eller større end adskil
lige af områdets kirkeskibe. Selv
kirkerne i Tølløse og Hagested,
der også havde nogle for regio
nen ganske store kor, måtte nøjes
med korarealer på “blot” hen
holdsvis 32 m2 og knap 30 m2.

Knap halvdelen af Nordvestsjællands gamle landsognekirker
fik udvidet skibet endnu i
middelalderen. På Tuse Næs
skete det kun for den oprindeligt
mindste af kirkerne i Udby. Det
oprindelige romanske kirkeskib
kunne i princippet udvides i alle
retninger. Det mest normale var
dog, at vestgavlen blev flyttet
omkring et fags længde mod
vest, hvilket typisk ville give en
arealudvidelse på omkring 50%;
dette var også, hvad der skete i
Udby. Der har sandsynligvis
været flere forskellige årsager til,
at man udvidede kirkens skib,
men i de fleste tilfælde synes den
mest oplagte forklaring at være
en samtidig vækst i sognets
befolkningstal. Det er endda
muligt at komme nær en tids
mæssig datering af udviklingen i
regionens potentielle befolk
ningstilvækst, som den (antage
ligvis) kommer til udtryk i kirker
nes udvidelse, ved at anvende de
bygningshistoriske dateringer af
udbygningerne, hvilket er for
søgt vist i fig. 5.

Langt de fleste skibsudvidelser
på Sjælland foregik efter år 1300,
men da udvidelsen i Udby Kirke
kan dateres til 1200-tallet, er den
forholdsvis tidlig. Som det frem
går af fig. 5, fordeler regionens

Fig. 5: Grafisk afbildning af skibsud
videlsernes udbredelse i Nordvest
sjælland dateret til tre høj- og senmid
delalderlige perioder; 1200-1350, 13501500 og 1500-1550. Jakobsen 2004, fig.
7.11, s. 124.
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skibsudvidelser sig lidt forskel
ligt i de tre delperioder, og også i
denne sammenhæng er Udby
Kirkes udvidelse atypisk for
denne del af regionen, hvor sam
tidige udvidelser primært ken
des i sognene langs vestkysten.
En mulig forklaring på disse
observationer kan være, at den
første vækstfase især er foregået
i regionens kystegne gennem
rydning af højmiddelalderens
bælte af kystskove, der ikke
længere fandtes nødvendigt som
værn mod vendiske overfald fra
søsiden. Om også spidsen af
Tuse Næs indtil da har været
skovpræget er uvist, men flere
forhold kunne indikere, at udvi
delsen af Udby Kirke hænger
sammen med en kraftig befolk
ningsmæssig ekspansion i sog
net i 1200-tallet.
De romanske
kirkers byggemateriale
Det anvendte byggemateriale i
Danmarks romanske stenkirker
kan inddeles i to hovedtyper:
Brudte sten og marksten. Til de
brudte sten hører først og frem
mest frådsten, sandsten og lim
sten (kalksten). Hvor sådanne

materialer har været til rådig
hed, har man tydeligvis foretruk
ket dem. Nogle steder har man
således rene brudstenskirker,
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Fig. 6: Den geografiske fordeling af de romanske kirker i Nordvestsjælland inddelt efter
stenindholdet i de oprindelige mure. Frådstensbruddet ved Vintre Møller er ligeledes
markeret.

andre steder er brudstenene
suppleret med marksten og de
fleste steder har man måttet
nøjes med brudsten til de mest
teknisk krævende dele af bygge
riet, f.eks. som firkantede kvadre

i kirkernes hjørner og som min
dre indstik omkring vinduer og
døre. Fordelen ved brudsten
frem for marksten er, at de rela
tivt let kan udskæres i den
ønskede form. Var der ikke til

strækkelige ressourcer af brud
sten til rådighed, blev hjørnekva
drene udhugget af store mark
sten. Især i Nord- og Vestjylland
lod man hele kirken opføre i
sådanne markstenskvadre, mens
man i Østjylland og på Øerne til
de store murstræk nøjedes med
at bruge kampestenene enten
som de var eller kløvet over en
enkelt gang.

De ældste dele af stenkirkerne i
Hørby og Udby blev først og
fremmest opført af sådanne klø
vede kampesten, som sandsyn
ligvis stammer fra de omkringlig
gende marker på næsset. I begge
kirker findes dog også et mindre
antal brudsten af frådstensty
pen, hvilket er forholdsvis
udbredt i kirkerne omkring Isefjorden. Næsset har imidlertid
også en af de mere sjældne rene
brudstenskirker, idet de roman
ske dele af Hagested Kirke ude
lukkende er opført i frådsten.

Frådsten, hvis geologiske beteg
nelse er kildekalk, er en kalk
stensdannelse, der aflejres, hvor
underjordiske kildevæld med
sedimenter af kalk kommer i kon
takt med luften. Typisk aflejres
kalken på planter omkring væl
dets udspring. Den nydannede
sten er forholdsvis blød og let at

bearbejde, inden den hærder
under luftens påvirkning. Be
tegnelsen frådsten skyldes angi
veligt, at den kan minde om
skummet eller “fråden” i strand
kanten. Et gammelt folkesagn
fortæller, at da Knud den Hellige
ville opføre kirker af sten i stedet
for som hidtil af træ, bad han
Gud om hjælp til at skaffe de
nødvendige sten. Derpå gik kon
gen med sine murere ned til kys
ten, hvor stormen drev skum
mende bølger op på stranden.
Kong Knud bød murerne opsam
le havets fråde i deres trug, hvor
skummet ved hans hellighed

blev forvandlet til sten, der her
efter kaldtes frådsten.6 Dette må
vitterligt have været lidt af et
mirakel, idet frådstensdannende
kildevæld ifølge geologerne
ellers primært forekommer i
kuperede bakkelandskaber, hvor
kalklagene ligger forholdsvis
højt. Nogle af de største fore
komster findes ved Maglekilde i
Roskilde og Vintre Møller ved
Elverdamsåens udløb i Isefjord.

Af rene eller overvejende fråd
stenskirker kendes i Danmark
omkring 100, først og fremmest i
Østjylland, på Vestfyn og Midt-

Fig. 7: Et lokalt og sjældent eksempel på synlige frådstenskvadre i kor og apsis på
Nørre Jernløse Kirke. Samme eftertragtede byggemateriale findes bag kalklaget på alle
de romanske dele af murværket i Hagested Kirke. Eget fotografi 2004.
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Sjælland - samme steder som
også de primære frådstensbrud
findes. Foruden denne geografis
ke afhængighed synes frådstens
kirkerne (i hvert fald på Sjæl
land) at være lidt ældre end de
øvrige høj romanske stenkirker.
De fleste frådstenssognekirker
menes at kunne dateres til perio
den 1100-1150. Efterhånden som
bruddene blev udtømt, blev
materialet også på Midtsjælland
kun anvendt til de mere teknisk
krævende detaljer, og efter mid
ten af 1100-tallet kun sjældent i
det hele taget. Et indhold af fråd
sten kan derfor indikere høj
alder, men kan tillige betyde, at
bygherren har haft særlig
adgang til de sparsomme res
sourcer. Det er i den forbindelse
oplagt at pege på kongen og bis
perne som de primære ejere af
frådstens-bruddene. At netop
Hagested Kirke skulle have haft
særlig adgang til et frådstens
brud harmonerer ganske godt
med, at kirken kan være konge
ligt bygget, idet området og den
tilstødende hovedgård var kron
gods i første halvdel af 1200-tallet. Omvendt er der dog også
rimelighed i at formode, at
Hagested Kirke kan være en
smule ældre end de to andre, da
der generelt synes at være fore
gået en demografisk ekspansion
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fra det indre af næsset og udefter
i netop den periode, hvor sten
kirkerne er blevet bygget.
Det prestigiøse i frådstenene
viser sig muligvis også i den ene
af næssets to kampestenskirker.
Selvom Hørby Kirke kun indehol
der en smule frådsten, har byg
herren tilsyneladende gerne ville
give indtryk af, at hele kirken var
opført i de eftertragtede rektang
ulært udhugne frådstenskvadre,
idet fugemørtelen mellem kam
pestenene til dels er glattet ud
over disse, hvorpå frådstenenes
omrids er forsøgt efterlignet med
en lidt primitiv indridsning med
murskeen. Denne skik er vel
kendt i områdets romanske kam
pestenskirker og er bl.a. blevet
nøjere afdækket i pudslaget i
Butterup Kirke.7 Formentlig blev
også frådstenene fra begyn
delsen dækket med et lag kalk,
der dog næppe har været tykke
re, end at de naturlige furer imel
lem stenene var synlige. Idag er
frådstensmurene i Hagested
Kirke dækket af et ganske tykt
kalklag, hvorfor det akkurat som
i de fleste øvrige sjællandske
frådstenskirker er temmeligt
svært overhovedet at se disse
engang så værdsatte byggesten.
Hvis man vil have et indtryk af,
hvordan de ser ud, kan man her

på egnen stifte bekendtskab med
dem i de øvre dele af Tveje
Merløse Kirkes murværk, og i
koret og apsiden på Nørre
Jernløse Kirke.
De romanske kirkers vinduer
Jævnfør fig. 2 havde de roman
ske kirker små højtsiddende vin
duer med en tragtformet ramme
på hver side af glasset, som dels
minimerede forbruget af glas og
dels maksimerede lysindførel
sen. Vinduerne var typisk ind
rammet i egetræ. Ofte er de
oprindelige romanske vinduer i
eftertiden blevet erstattet af nye
større vinduer i den gotiske
periode, der igen er blevet
udskiftet i nyere tid. Udskift
ningen hang dels sammen med
et stilskifte, idet kirkerummet

Fig. 8: Eksempel på nygotisk (t.v.) og
romansk uindue (t.h.) i Hagested Kirke.
Eget fotografi 2004.

under den gotiske periode gene
relt blev gjort større, og mere
lyst og åbent. Dertil kom, at
hvælvslagningen ofte gjorde det
nødvendigt at bygge nye vindu
er, fordi hvælvpillerne dækkede
for de gamle. Eksempler på såvel
bevarede som tilmurede roman
ske vinduer haves i nordvæggen
af skibet i Hagested Kirke.

Et bevaret senromansk vindue
findes i østgavlen af koret i
Hørby Kirke, der stammer fra
korudvidelsen i 1200-tallet.
Hovedparten af de øvrige nutidi
ge vinduer i næssets kirker
repræsenterer en nygotisk stil,
der var populær i midten af 1800tallet.
Apsider

Den klassiske romanske kirke
bestod som ovenfor beskrevet af
et kor og et skib. Nogle romanske
kirker havde herforuden på øst
gavlen en halvcirkelformet koraf
runding, en såkaldt apsis eller
apside. Apsider tilhører først og
fremmest den romanske bygge
periode, men har med varieren
de styrke også indgået i nye kir
keopførelser lige siden. Mange
træ- og stenkirker med ret koraf
slutning blev i løbet af især 1100tallet afløst af apsidekirker eller
de fik tilføjet en apside. Fra

Fig. 9: Eneste bevarede apsis på Tuse
Næs tilhører Hagested Kirke. Eget
fotografi 2004.

omkring midten af 1200-tallet gik
udviklingen den anden vej, idet
mange apsider forsvandt til for
del for større kor med ret afslut
ning - sådan som det kan være
sket i Hørby. Muligvis har alle
kirkerne på Tuse Næs oprinde
ligt haft apsis, men i dag findes et
sådan kun på Hagested Kirke.
Også Udby Kirke har med sikker
hed haft et, men det blev opgivet
ved korombygningen i 1867-68.
Det er umuligt at sige, om også
den ældste romanske stenkirke i
Hørby har haft apsis, men i givet
fald blev det sløjfet ved udvi
delsen af koret i 1200-tallet, hvor
den nye korgavl - i overensstem
melse med tidens mode - blev
retlinet.
Der har gennem tiden været lan
ceret mange forskellige hypote
ser om apsidekirkernes bag

grund. Spørgsmålet om apsis
eller ej synes bl.a. at afspejle for
skellige byggeperioder, således
at apsidekirken som hovedregel
var ældst, mens kirken med ret
altervæg tilhørte overgangstiden
til gotikken. En del af apsidekir
kernes gåde ligger i usikkerhe
den blandt de lærde om apsidens egentlige funktion. Foruden
et rent religiøst symbolsformål
kan der også have ligget mere
fysiske eller verdslige årsager
bag opførelsen af et apsis.
Således kan man tænke sig en
mulig sammenhæng mellem
korets udformning og kirkens
akustiske behov, hvor apsiden
kan have virket som en reso
nans-bund for gregoriansk sang
og tekstlæsning, idet halvcirkel
formen forstærkede officiantens
stemme foran alteret. Axel Bolvig
kædede apsiderne sammen med
en socialt betinget prestigiøs
symbolværdi, hvor apsidens
indervæg tilsyneladende ofte som det er tilfældet i Hagested var udsmykket med kalkmalerier
i det såkaldte Majestas Dominimotiv med Kristus på Himmel
tronen omgivet af ærkeengle,
disciple og helgener. Apsiderne
skulle da repræsentere stor
mandskirker, idet denne ud
smykning ifølge Bolvig især
måtte tiltale de lokale feudalher
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rer, der fra deres sæde i kirker
nes vestende så at sige kunne
spejle sig i billedet af Himlens
herskere.
Den i nyere tid nok mest udbred
te opfattelse bygger på, at eksis
tensen af apsider først og frem
mest udtrykker den samtidige
økonomi i sognet.8 Som et alter
nativ eller supplement til Bolvigs
Majestas-tese foreslog Wienberg
endvidere, at apsiden først og
fremmest skulle symbolisere bis
pernes overhøjhed. Om de to
apsidekirker på Tuse Næs fra
begyndelsen har haft en særlig

relation til den sjællandske
biskop i Roskilde er uvist, men
ved de ældste omtaler af hoved
gårdene i Udby og det nærliggen
de Mose indgår disse faktisk som
en del af Roskildebispens gods.
Hagested Kirke og Hagestedgård
synes som nævnt snarere at
have gammel relation til Kronen,
men på underkanten af korbuen i
Hagested findes romanske kalk
malerier af to uidentificerede
bisper; stifterbilledet af kirkens
mulige grundlægger tyder dog
imidlertid hverken på, at denne
har været gejstlig eller kongelig.
Gotikken og de senmiddelal
derlige tilbygninger.
Fra omkring midten af 1100-tallet
skete et skifte i vesteuropæisk
byggestil fra den såkaldte roman
ske stil til den gotiske. Stilen
opstod i Paris og bredte sig her
fra til resten af Vest- og Nord
europa. Den nåede relativt sent

Fig. 10. Rekonstruktion af apsidens
romanske udsmykning i Hagested Kirke
i form af det klassiske Majestas Dominimotiv. Billedet menes udført af det
såkaldte Jørlundeværksted i perioden
1150-75. Tegning af Jacob Kornerup
efter restaurering i 1862.
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til Danmark, hvor den underind
deles i tre delperioder: Unggotik
(1250-1300), højgotik (1300-1450)
og sengotik (1450-1550). Gotik
ken i Danmark er udpræget nord
tysk i sit tilhørsforhold. Den kom
til landet fra de nordtyske havnestæder via Hansaen, hvor den
først indtog købstæderne, og
herfra blev bragt ud til landkir
kerne med omrejsende værkste

der. Den gotiske byggestil giver
sig udslag i en række arkitekto
niske og kunstneriske ændringer
i forhold til den romanske. Hvor
sidstnævnte dyrkede rundbue
stilen og den til tider lidt bastan
te, runde form, der resulterede i
et lukket og mørkt kirkerum med
vægt på de klassiske indbyrdes
proportioner, blev dette opgivet
i gotikken til fordel for en dyr
kelse af spidsbuestilen og et lyst
og åbent rum, der tilstræbte at
fremtræde så langt og højt som
muligt. De første tiltag var såle
des som regel indbygningen af
store gotiske vinduer til afløs
ning af de små romanske, hvilket
gjorde kirkerummet mere lyst.
Udover brugen af spidsbuen er
de væsentligste gotiske stiltræk i
Danmark det såkaldte ribbe
hvælv, langhuskoret og de kam
takkede gavle med blændinger.
Selvom blot 88 af det nuværende
Danmarks omkring 1.850 middel
alderlige kirker er fra den gotiske
periode, har gotikken sat sit mar
kante præg på alle danske kirker
- også de romanske i form af en
række forskellige ud- og tilbyg
ninger. Ikke mindst mange af
vore domkirker er reelt blevet
fuldkomment ombygget i den
gotiske periode, hvilket efterføl
gende er blevet delvist efterlig
net i landsognene.

Hvælvinger

Det første nye element i de fleste
østdanske landsognekirker var
hvælvingerne, der på Sjælland
og i Skåne begyndte at dukke op
i 1300-tallet. 1 efterhånden samtli
ge kirker udskiftedes de flade
bjælkelofter over skibet og koret
med hvælvinger lagt i munke
sten, dvs. brændte teglsten
noget større end nutidige mur
sten. På Tuse Næs kan de ældste
hvælvingsbyggerier dateres til
perioden 1350-1450. I Hagested
Kirke blev både kor og skib over
hvælvet i denne periode med
henholdsvis ét fag i koret og tre
fag i skibet; af hensyn til de eksis
terende døre og vinduer måtte
skibets hvælvfag gives forskellig
bredde.

Mange steder lod man først
koret og siden skibet overhvælve, hvilket formentlig skyldtes
økonomiske årsager. Dette skete
i Hørby Kirke, hvor koret blev
overhvælvet i samme periode
som hele kirken i Hagested, men
som bekendt var kirken i Hørby
også betydeligt større og især
det brede skib var næppe helt
enkelt at overhvælve. Da også
koret var usædvanligt stort i
Hørby, måtte korhvælvingen her
deles op på to fag, hvor det vest
ligste fag omtrent svarer til det

Fig. 11. Grundplan af Hagested Kirke. Skraveringen af murværkerne symboliserer de
forskellige byggeperioder af det eksisterende murværk; de mørkeste dele er højro
manske, de lidt lysere er gotiske (tårn, våbenhus og dele af sakristi), mens de helt lyse
mure (bl.a. sakristiets østmur) er efter-middelalderlige. Krydsene inde i bygningen
markerer hvælvinger. Opmålt af Mogens Brahde 1960 og tegnet af Marianne Nielsen
1981; Jørgensen & Johannsen 1982, fig. 3 s. 526.

gamle kors areal. Hørby Kirkes
skib blev først overhvælvet
omkring år 1500, hvor det lige
som i Hagested fik tre fag, men
her af mere symmetrisk stør
relse. Kronologien for hvælvbyg
geriet i Udby Kirke er lidt mere
usikkert. De nuværende hvæl
vinger er ligesom skibshvælving
erne i Hørby fra omkring år 1500,
hvilket efter nordvestsjælland
ske forhold er ret sent, men om
det skyldes dårlig økonomi, en
usædvanlig lang byggeperiode
eller at de bevarede hvælvinger

repræsenterer en ombygning af
tidligere hvælv er uvist.
Der har været flere forslag frem
me om årsagen til hvælvslagningen i senmiddelalderens kir
ker. Først og fremmest er hvæl
vene blevet opfattet som en sik
ring af kirkerne imod brand; flere
kirker synes da også netop at
have fået hvælv efter store bran
de. Som en mere religiøs begrun
delse er det blevet foreslået, at
hvælvene var med til at gøre kir
kebygningen endnu mere over
dådig og overjordisk, hvilket rent
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konkret udmøntede sig i hvælve
nes form, der i symbolsk for
stand åbnede kirkens loft op
imod himmelen og endog afspej
lede himmelhvælvet selv, hvor
de endvidere dannede en prima
flade for de senmiddelalderlige
kalkmalerier. Endelig er hvælve
ne blevet forklaret som lidt af et
modefænomen.
Våbenhuse

I den sengotiske periode tilførtes
kirkerne ofte et våbenhus ud for
mindst den ene af indgangene.

Også våbenhuset fik kamtakket
gavl med blændinger. Våbenhuse
kunne være af højst vekslende
størrelse og har tilsyneladende
også tjent flere forskellige for
mål. Først og fremmest havde de
en rent praktisk funktion som
vindfang og som forhal til selve
kirkerummet; en slags mellem
station mellem den jordiske ver
den og Guds rige. Her kunne
præsten forberede de af menig
heden, der af den ene eller anden
grund endnu ikke var rene nok i
religiøs forstand til at træde ind i

Fig. 12. Højgotik, sengotik og nygotik i Hagested Kirke. Våbenhuset ud for norddøren er
dateret til 1350-1450, men våbenhusets kamtakker menes ligesom kamtakkerne på
skibs- og korgavlen (samt vinduet i det ellers romanske skib) at være nygotiske (18251875). Det sengotiske islæt (1450-1550) repræsenteres her af sakristi og tårn. Eget
fotografi 2004.
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kirken. Dertil synes de sydlige
våbenhuse (ved mandedørene) i
hvert fald i perioder tillige at
have levet op til deres navn.
Således kunne svenskeren Olaus
Magnus i midten af 1500-tallet
berette, at bønderne i Norden gik
væbnede til kirke, men lagde
våbnene enten uden for kirken
eller i dennes forhal. Flere våben
huse synes endvidere at have
fungeret som skolestuer. Våben
husene fik deres helt store
udbredelse fra midten af 1400tallet. Ikke så få af dem er dog
senere revet ned og eventuelt
afløst af nye våbenhuse.
Alle næssets tre kirker har i slut
ningen af middelalderen fået
opført våbenhuse ud for både
syd- og norddøre, men i dag er
kun de fem bevarede, idet sydvå
benhuset i Hagested er blevet
nedrevet inden 1800, men lader
sin fortidige eksistens afsløre
ved spor i murværket og nedgravne fundamentrester. Det
nordlige våbenhus i Hagested er
dateret til højgotikken (13501450) og kan dermed være et af
de ældste bevarede våbenhuse
på næsset.
Fra den højgotiske fase menes
også sydvåbenhuset i Hørby
Kirke at stamme. Betydeligt

ældre end våbenhuset er imidler
tid den dørhammer i jern udfor
met som et løvehoved, der sid
der på yderdøren. Stilmæssigt
synes løven nemlig at være
romansk, og den kan således
være ligeså gammel som kirken
selv. Den solide jernbeslåede
dør, som løven sidder på, er fra
1590 - selvom det indridsede års
tal prøver at snyde sig 70 år
ældre; døren hævder således at
være fra 1520, men den nederste
streg i totallet synes at være en
senere tilsnigelse. Også døren fra
sydvåbenhuset ind i Hørby Kirke
er et blik værd. Den er knap så
solid som yderdøren, men til
gengæld en del ældre, formentlig
fra perioden 1250-1350. Forsiden
er kunstfærdigt udsmykket med
smedejernslister og halvkugle
formede jernbukler i en stil, der i
middelalderens Danmark ellers
kun kendes fra Barsebæk Kirke i
Skåne.

I slutningen af middelalderen
(1450-1550) opførtes endnu et
våbenhus på nordsiden af Hørby
Kirke ud for kvindedøren.
Våbenhuset havde et usædvan
ligt kraftigt bræddeloft, hvilket
kan indikere, at det blev anvendt
som kornloft for tiendekornet.
Våbenhuset virker i dag meget
lavt, hvilket skyldes, at der er

sket en betydelig terrænhævning
på kirkens nordside, hvis jord
højde i senmiddelalderen anta
geligt lå omkring 50 cm lavere
end nu. Også gulvet inde i våben
huset er blevet hævet væsentligt
i eftertiden, da man på et tids
punkt valgte at opgive nordind
gangen, tilmure døråbningen og
anvende våbenhuset til red
skabsrum og senere fyrrum.
Først ved en større restaurering
af kirken i 1976-78 blev norddø
ren genåbnet. Går man ind i
Hørby Kirke gennem den søndre
våbenhus og ud gennem det nor
dre, mærkes i øvrigt for alvor, at
kirken er anlagt på en bakkeskrå
ning, idet der fra skibet er fire
trin op til gulvet i nordvåbenhu
set, der ligger i niveau med ter
rænet udenfor.
I Udby Kirke menes det nordlige
våbenhus at være ældst, men
præcis hvornår nogle af dem er
fra, vides ikke. Som nævnt havde
mænd og kvinder oprindeligt
hver sin indgang og her altså
også hver sit våbenhus, men
denne kønsmæssige opdeling af
dørene blev efterhånden indstil
let, hvorfor det nordlige våben
hus i 1800-tallet anvendtes til
materialhus, indtil det ved år
hundredets afslutning indrette
des til ligkapel, som hvilket det

Fig. 13-14. Løven i Hørby vogter kirkens
hovedindgang. Til venstre hele døren
ind til sydvåbenhuset (eget fotografi
2004), til højre nærbillede af løve
hovedet (fotografi af Niels Elswing 1981;
Jørgensen & Johannsen 1981 forsideom
slag).
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Fig. 16. Udby Kirkes nordlige våbenhus
ud for den nu blændede kvindedør; rum
met anvendes i dag som ligkapel. Eget
fotografi 2004.

Fig. 15. Hørby Kirke set fra øst, hvor den betydelige terrænhældning fremgår. Beyer &
al. 1980 fig. 11 s. 49.

stadig tjener. I dag er begge køn
velkomne til at anvende indgang
en via det sydlige våbenhus gen
nem den oprindelige rundbuede
mandedør, idet kvindedøren fra
det nordlige våbenhus ind til kir
ken er blevet blændet.
Sakristier
Mens de fleste middelalderlige
kirker i Danmark fik våbenhuse,
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var sakristier mere en sjælden
hed; på landsplan opførtes så
danne ved knap 15% af kirkerne,
men på Sjælland ved op imod
halvdelen. På Tuse Næs anlagdes
sakristier ved samtlige tre kirker,
men kun i Hagested og Hørby er
de bevarede. Sakristiet havde
ligesom våbenhuset normalt
form af en omtrent kvadratisk til
bygning, der næsten altid var

overhvælvet og placeret oppe
ved koret, som regel på nordsi
den af dette, formentlig for ikke
at skygge for lyset til koret.
Sakristiet var så at sige kirkens
“bankboks” til opbevaring af
særligt værdifulde sager, såsom
bøger, messeklæder, hellige kar
og andre genstande til brug i
liturgien. Derfor var der heller
ikke adgang til sakristiet udefra kun gennem koret - og vinduerne
var typisk meget små og gerne
forsynet med gitre.
Danske sakristier kan gennemgå
ende dateres til første halvdel af
1500-tallet, hvilket også gælder
her i regionen. Sakristiet i Hørby
Kirke er dog muligvis noget
ældre, idet døråbningen i korets
nordvæg ud til sakristiet synes at
være brudt samtidigt med eller
kort efter korets overhvælvning,

der er dateret til højgotikken
(1350-1450). Det kvadratiske
sakristi i Hørby havde et enkelt
vindue på østsiden, der nu er
blændet, men konturerne kan
stadig anes; det nuværende vin
due på nordsiden og døren i
vestmuren er senere tilføjelser.
At sakristiet også har fået en gavl
på siden ind mod koret er i øvrigt
temmelig usædvanligt. 1 Hage
sted Kirke menes sakristiet at
være noget senere og formentlig
den yngste af de bevarede
middelalderlige tilføjelser. I beg
ge kirker er sakristierne i øvrigt
på et senere tidspunkt blevet
omdannet til gravkapeller for
ejerfamilierne på de respektive
nærvedliggende
herregårde,
hvilket endnu er gældende i
Hagested.

I enkelte nordvestsjællandske
kirker var sakristiet imidlertid
ikke en selvstændig bygning som
i Hørby og Hagested, men blot et
rum i den østligste del af koret
adskilt fra dette med en væg,
hvilket man f.eks. endnu kan
opleve i Kundby og Mørkøv
Kirker. Disse såkaldte “østsakris
tier” (til forskel fra de traditionel
le “nordsakristier”) dateres nor
malt til første halvdel af 1500-tallet, hvor de næsten altid er
opført i forbindelse med en

ombygning af det gamle roman
ske kor til et nyt “langhuskor”
jævnbredt med skibet. En sådan
ombygning kendes ikke for Udby
Kirke, men alligevel kan en syns
forretning fra 1826 berette om et
sakristi i selve apsiden adskilt fra
resten af korrummet ved en mur
og en dør. Yderligere kendskab
haves desværre ikke til sakristiet
i Udby, der sammen med kor og
apsis blev revet ned i 1867-68 og
afløst af et nyt retgavlet kor - i
øvrigt fordi man fandt koret for
lille og havde konstateret revner
i hvælvingen.

Tårne

Paradoksalt nok er den måske
mest karakteristiske bygningsdel
af den typiske danske landsogne
kirke som oftest også den yngste
del af bygningen; nemlig det
gotiske tårn. Angiveligt skulle
kun 11 ud af godt 350 sjælland
ske middelalderkirker ikke have
haft tårn ved udgangen af
middelalderen,9 og selvom rela
tivt mange kirker her på egnen
allerede fik tårne i romansk tid,
så var tårnbyggeriet normalt et
fænomen, der især hører hjem
me i årtierne umiddelbart før og

Fig. 17. Det rødkalkede - og muligvis højgotiske - sakristi på nordsiden af koret i Hørby
Kirke; bemærk de sjældent sete kamtakker på gavlen ind mod koret. Det sengotiske
sakristi i Hagested Kirke ses på fig. 12. Begge har efterfølgende fungeret som herska
belige gravkapeller, og det er fra denne periode, at døråbningerne stammer. Eget
fotografi 2004.
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Fig. 18. Tårn med sydvendt trappehus
på Udby Kirke. Eget fotografi 2004.

efter reformationen. I modsæt
ning til mange af kirkerne syd for
Holbæk Fjord fik ingen af kirker
ne på Tuse Næs - alle deres øvri
ge kuriosa til trods - opført de
særegne smalle eller tvedelte
romanske tårne fra 1100- og
1200-tallet, som bl.a. kan opleves
i Nørre og Sønder Jernløse, samt
selvfølgelig i Tveje Merløse. De
gotiske tårne på Sjælland adskil
ler sig fra de romanske ved næs
ten altid at være kvadratiske og
næsten jævnbrede med skibet
(dog ofte en anelse smallere), på
hvis oprindelige vestgavl de ofte
hviler. De er typisk opført i mun
kesten i tre stokværk, hvor det
nederste gerne er overhvælvet
og står i forbindelse med skibet
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gennem en arkadeåbning i vest
muren. De gotiske tårne synes i
mindre grad end deres romanske
forgængere anvendt som grav
kapeller. Derimod blev de ofte
brugt som dåbskapeller og til
opmagasinering.
Mens opgangen til de romanske
tårne altid har været at finde i
tårnets eller kirkens indre, havde
de gotiske tårne typisk opgang i
et udvendigt trappehus til
mellemste stokværk, hvorfra en
stige førte helt op til klokkerum
met. Mens de romanske tårne
nok er det mest omdiskuterede
forhold ved Danmarks middelal
derlige kirker, har kirkehistori
kerne aldrig tildelt byggeriet af

de gotiske tårne nogen videre
opmærksomhed til trods for dets
enorme omfang og udbredelse
inden for et relativt kort tidsrum.
Faktisk er der stort set ikke for
søgt givet nogen forklaring på
det gotiske tårnbyggeri, der tilsy
neladende er blevet opfattet som
en selvfølgelighed. Den navnkun
dige kirkehistoriker Mouritz
Mackeprang mente, at bevæg
grunden for opførelsen af de
gotiske kirketårne først og frem
mest må have været et modefæ
nomen, da det var svært at få øje
på nogen praktisk nødvendig
hed. Den smalle og som regel
højresnoede trappe gjorde i teo
rien kirketårnet til et fortrinligt

Fig. 19. Gotik i Hørby. Mens de romanske dele af kirken her næsten er skjult bag træer,
fremtræder de rødkalkede gotiske bygningsværker; fra venstre mod højre: sakristi,
nordvåbenhus og tårn. Eget fotografi 2004.

forsvarsværk i urolige tider, idet
en indtrængende fjende ville
have meget svært ved at beskyt
te sig med et våben i sin højre
hånd på vej op ad trappen,
imens forsvareren kunne tildele
ham drøje hug oppefra. Om
denne taktiske manøvremulig
hed har været anvendt i trappe
husene på næssets kirker skal
her være usagt, men i Hørby har
døren til trappehuset kunnet
spærres indefra med en bom,
hvilket er usædvanligt. Mens
trappehusene sidder på sydsi
den af tårnene i Hørby og Udby,
finder vi den på nordsiden i
Hagested; noget godt bud på
årsagen til denne forskel har jeg
ikke.

Næssets kirketårne er alle forsy
net med de obligatoriske kam
takkede gavle og høj blændinger.
Jeg kender ikke højden af tårnet i
Hagested, men op til de øverste
kamtakker i Udby og Hørby skul
le der angiveligt være henholds
vis 18 og 20 m. Tårnet i Hørby er
i øvrigt temmeligt stort efter øst
danske sognekirkeforhold, hvil
ket hænger sammen med, at det
som traditionen bød blev bygget
kvadratisk og næsten jævnbredt
med skibet - og det romanske
skib i Hørby var som tidligere
nævnt fra begyndelsen atypisk

bredt. Under tårnet i Hørby er
der fundet en romansk gravsten
anvendt som sokkelsten. Roman
ske gravstene er forholdsvis
sjældne og kædes ofte sammen
med stormandskirker, hvilket
altså er endnu en indikation på
Hørby Kirkes særlige status helt
fra sin ældste tid.
Gravkapeller

De sidste store ombygninger på
kirkerne på Tuse Næs er post
middelalderlige og drejer sig om
to adelige familiegravkapeller i
Hørby og Hagested. Mindst er
der i denne henseende at se i
Hagested Kirke, hvor kapellet
blev fjernet i 1882. Det var blevet
opført på sydsiden af skibet i
1754 efter ønske fra kirkens ejer
Hans Didrik Brinck-Seidelin på
Hagestedgård. 20 år forinden
havde samme Herr Hans ellers
ladet kirkens sakristi indrette til
familiegravkapel, som hvilket det
endnu fungerer.
Ældre - og endnu eksisterende er kapellet i Hørby Kirke, hvor
lensmanden
Peder
Reedtz
(1*1607) på Hørbygård omkring
år 1600 lod opføre et gravkapel
til sig selv og sin efterslægt på
sydsiden af det gamle kor.
Kapellet havde sandsynligvis
dengang et enkelt vindue imod

Fig. 20. Rekonstruktion af Hørby Kirke
siden renæssancen med samtlige
tilbygninger, hvoraf den sidste er
gravkapellet på sydsiden af koret. Beyer
& al. 1980, fig. 23 s. 65.

syd, som dog ikke er identisk
med det nuværende. Der var
adgang til kapellet fra koret, hvor
man ligesom ved opførelsen af
sakristiet og tårnet havde brudt
en åbning i den gamle mur.
Gulvet i gravkapellet ligger ca. 50
cm over korets gulvhøjde, hvil
ket skyldes, at der til Peder
Reedtz’ efterfølgere blev udgra
vet en overhvælvet gravkrypt.
Her lå bl.a. lensmandens søn,
rigsråd Frederik Reedtz (1*1659)
og hans to hustruer. Der er ned
gang til gravkrypten inde fra
kapellet via en lille snoet sten
trappe. I 1858 blev yderligere tre
kister (rummende endnu en ejer
af Hørbygård, admiral Span, og
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Fig. 21-22. Den tøndehvælvede krypt under gravkapellet i Hørby Kirke. Eget fotografi 2004.

dennes hustru og datter) flyttet
fra deres oprindelige plads oppe
i kapellet og ned i krypten, hvor
efter nedgangen blev muret til.
Flytningen skete i forbindelse
med en funktionsmæssig rokade
i Hørby Kirke, hvor det gamle
sakristi indrettedes til nyt grav
kapel for herskabet på Hørbygård, mens det gamle kapel
blev omdannet til sakristi - hvil
ket altså kostede Familien Span
en niveaumæssig degradering.
Nedgangen til gravkrypten blev
genåbnet i forbindelse med kir
kens restaurering 1976-78, og
besøgende er velkomne til at gå
ned i krypten - hvis de tør - men
tag et stearinlys eller en lomme
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lygte med oppe fra kapellet, da
der er yderst mørkt. Under ned
stigningen bør man passe på de
smalle trin og det lave loft over
trappen, mens man nede i kryp
ten bedes undgå at træde på
salamanderen; desuden er kryp
tens vægge dækket af tusindvis
af myg, der dog for hovedpar
tens vedkommende er døde og
således også har fundet deres
sidste hvilested her. Der er ikke
længere nogen kister stående,
idet krypten blev tømt i 1979,
men året efter blev Frederik
Reedtz, admiral Span og de fire
kvinder genbegravet under kryp
tens gulv. Krypten er dækket af
et såkaldt tøndehvælv og har

haft lysglugger i de tre ydermure,
der siden er blevet blændet.

Og dermed slutter min kirkehis
toriske rundtur på Tuse Næs.
Bortset fra mindre ombygninger
og restaureringer - hvoraf korom
bygningen i Udby er den mest
betydelige - har kirkerne endnu i
dag det ydre, som de har haft
siden middelalderens slutning
(for kapellet i Hørbys vedkom
mende dog siden omkring år
1600). Noget andet er så kirker
nes indre, hvor man bortset fra
murværket gennemgående kun
finder ganske få elementer fra
middelalderen - men det er en
helt anden historie.
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Jakobsen 2002 og Jakobsen
2004; begge rapporter kan
lånes gennem Holbæk Bib
liotek, specialet desuden gen
nem RUC’s bibliotek.
Hvor ikke andet er anført,
stammer de bygningsmæssi 
ge oplysninger fra beskrivel
sen af næssets kirker i Dan
marks Kirker (Jørgensen &
Johannsen 1981 og 1982), dog
flere steder suppleret med
egne iagttagelser.
Selv har jeg anvendt metoden
for Nordvestsjælland i mit
netop afsluttede speciale (Ja
kobsen 2004).
F.eks. Nyborg 1986 og Anglert
1995.
Årsagen kan også være en
mangel på tilstrækkeligt langt
(og samtidig stærkt) egetøm
mer. Således modtog flere af de
sjællandske klostre i denne tid
skovbesiddelser i Halland, hvil
ket bl.a. i Sorø Klosters tilfælde
angiveligt skyldtes en mangel
på kvalificeret tømmer til deres
efter danske forhold yderst
imponerende kirkebyggeri.
Thiele 1843, 183.
Hansen & Sørensen 1979.
Jacobsen 1993 og Wienberg
1997.
Mackeprang 1927, 191.
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