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æstved er en af Danmarks
ældste byer, og som køb
stad har den rundet sine 800 år.
I 1135 oprettedes her af en af
rigets mægtigste mænd, ridder
Peder Bodilsen, et Benediktiner
kloster, og i ly af kirkemagten
voksede byen sig stærk.
Den ideelle beliggenhed som
indfaldsport i samhandelen med
Tyskland gjorde i Hanse-perioden Næstved til Sjællands be
tydeligste købstad. I sin topografi og i sin ar
kitektur præges byen af minderne fra sin stor
hedstid. Ikke mindre end 18 bygninger er fre
det. Den middelalderlige byplan omkring Set.
Peders og Set. Mortens kirker er endnu i store
træk bevaret.
Efter reformationen stagnerede byen i lighed
med landets øvrige købstæder, men jubilæums
udstillingen i 1935 og det dristige havne- og
kanalanlæg bragte det store initiativ og sus
over Næstved. Den ny havn har på mindre
end 15 år udviklet sig til en af de stærkest
trafikerede provinshavne. Hvert år bringer nye
industri- og handelsforetagender og et kraf
tigt offentligt og privat byggeri Næstved højere
op ad stigen blandt Danmarks købstæder og
retfærdiggør dens slogan: Gammel af år —
ung af sind.
I mange danske købstæder domineres er
hvervslivet af et enkelt storforetagende, der er
knald eller fald for byen. Næstveds erhvervs
liv spiller på mange strenge.
Danmarks ry i udlandet hævdes med bravour
af vor kunstindustri, og med stolthed nævner
Næstved to verdenskendte navne som sine.
Herman A. Kählers keramiske værksteder og
Holmegårds glasværk, begge virksomheder, der
vogter over hundredårige traditioner, hvor de
gamle tiders primitive fremstillingsmåder tri
ves side om side med de mest raffinerede

N

maskinelle produktionsmetoder.
Begge fabriker åbner gæstfrit de
res porte for Næstveds turister.
De forenede papirfabriker har
to virksomheder i Næstved, gi.
og ny Magie Mølle med op imod
1000 beskæftigede og egne im
ponerende kajanlæg. Træindu
strien florerer med en stor kryds
finerfabrik og to træhælefabriker, som forsyner et internatio
nalt marked. Jernindustrien tæl
ler i dag adskillige lands- og verdenskendte fir
maer. — Også beklædningsindustrien, skotøjs
fabrikation og en plasticfabrik har fundet vej
til Næstved.
I 1938 blev Næstved „havnebyen inde i
landet”. Siden er 40—50 industri- og havne
virksomheder skudt i vejret på Næstved havns
industriarealer, som er de største i Danmark.
På trods af den stærkt fremadskridende in
dustrialisering har Næstved ikke tabt det præg,
som den har haft gennem århundreder: at
være en handelsby, hvis fornemste opgave det
er at forsyne det udstrakte, frodige opland
med varer af enhver art. Ligeledes forædles
landbrugets produkter og sendes ud i verden
gennem en række store virksomheder i Næs
tved.
Næstveds dygtige arbejderstand og energi
ske erhvervsliv kender glæden ved godt arbejde,
men forstår også at nyde fritiden. Sporten har
gode kår og udfolder sig året rundt på byens
store, moderne stadion, på kanalen og mange
andre steder. På byens dyrskue-, børnehjælpsog ildregattadage forstår Næstvederne at slap
pe af og feste.
Med håbet om, at dette billed-værk må
bringe kendskab om vor by og egn ud til så
mange som muligt, vil jeg slutte med at ind
byde alverden til at komme og besøge vor by
— thi Næstved er god at gæste.

Borgmester

NAESTVED
Naestved is one af Denmark’s oldest towns.
Already in the Stone Age there were people
living here on the river Susaa.
In 1135 one of the King’s mighty knights
found a Benedictine monastery and built St.
Peter’s church, which still stands in the centre
of the town.
Its ideal situation as a trading centre soon
made Naestved one of the largest of the
thriving medieval Danish market towns. It
was especially as an emporium for the Han
seatic merchants that Naestved grew rich. The
town has retained several medieval characteri
stics. No less than 18 buildings are und the
protection of the National Museum.
Like many other Danish market towns
Naestved stagnated after the Reformation —
but the last 20 years have brought new
prosperity to Naestved.
The turning point was the construction of a
canal, seven miles long, from the sea to Naest
ved, which thus became a port in the midst
of fertile farm land. In less than 15 years the
new harbour has made N. one of the busiest
of Danish provincial ports. It gave Naestved
an excellent industrial building area where
since 1937 more than 45 factories have sprung
up. The growth af the population created a
need for housing which has been met, interalia, by an increase in the number of building
societies.
Naestved is fortunate in being a town of
varied industries. Two firms, Holmegaard Glass
works and Kähler’s Ceramic Works have won
world-wide fame. Both of these factories wel
come tourist to watch craftsmen plying their
age-old trades amidst the latest technical de
velopments. In the engineering field Naestved
has reached a high standard and its wood
products range from plywood to wooden heels
that are exported to shoe factories all over the
world.
But, in spite of all industrialization, Naest
ved has kept up its traditions as a market
town, and still considers it the principal duty
to supply the rich surrounding countryside
with goods of every description.
In Naestved fine quality Danish agricultural
products are processed packed, and sent out
to the world market.
Our motto in Naestved is „Old in years
— young in spirit’’.Our youth is being given
every facility for recreation. — The most
popular sports are football, athletics, rowing,
yachting, canoeing, and tennis.
I hope that this illustrated book will give

our foreign friends an impression of Naestved
to-day and arouse a desire to visit our town.
Naestved knows how to work and to play.
We invite the world to come and see us at it.
Th. Tidemand, Mayor.
Chairman of the Council.

NÄSTVED
Nästved — an der Mündung der Susaa —
ist eine der ältesten Städte Dänemarks. Im
Jahre 1135 gründete Ritter Peder Bodilsen an
diesem Ort ein Kloster der Benedektiner. Im
Schutz der Kirchenmacht wuchs die Stadt. Die
ideale Lage als Handelsplatz im Handelsver
kehr mit Deutschland machte während der
Hansaperiode Nästved zur bedeutendsten Stadt
Seelands. Nach der Reformation stagnierte die
Stadt.
Die Jubiläumsausstellung im Jahre 1935
und die kühne Hafen- und Kanalanlage brach
ten aber viele grosse Unternehmungen nach
Nästved. Der neue Hafen hat sich in weniger
als 15 Jahren zu einem der meist befahrenden
Provinzhäfen entwickelt. Mit jedem Jahr ent
stehen neue Industrie- und Handelsunterneh
mungen, die in Verbindung mit einer grossen
öffentlichen und privaten Bautätigkeit Nästved
weiter vorwärtsbringen unter den Städten Dä
nemarks und sein Schlagwort „Alt von Jahren
— jung von Geist” berechtigen.
Das wirtschaftliche Leben Nästveds ist viel
seitig. Glänzend bewahrt die Kunstindustrie
Dänemarks ihren Ruf im Ausland, und mit
Stolz nennt Nästved zwei der weltbekannten
Namen als seine: Herman A. Kählers kera
mische Werkstätten und Holmegaards Glas
hütte. Es sind beides Betriebe, die hundert
jährige Tradition wahren.
Die Vereinten Papierfabriken Dänemarks
haben zwei grosse Werke in Nästved: die alte
und die neue Magie-Mühle mit etwa 1000
Arbeitern, eigenen imponierenden Kaianlagen
und einem „Fünfjahresplan’’, wonach diese
Fabriken zu den grössten Europas zählen. —
Das Holzgewerbe hat eine Sperrnholzfabrik,
und zwei Fabriken erzeugen hölzerne Hacken
für Damenschuhe. Die Eisenindustrie fand
ebenfalls den Weg nach NästvedEine schöne Gegend mit zahlreichen Mög
lichkeiten für Sport und Vergnügen umgibt
die alte Stadt. Ich hoffe, dass dieses Buch
einen guten Eindruck unserer Stadt geben und
bei den Lesern fördern den Wunsch wird, uns
hier in Nästved zu besuchen. Sie sind hier
immer hertzlich wilkommen.
Th. Tidemand, Bürgermeister.

Ved foden af Munkebakkeanlægget
ligger byens moderne rådhus med
Arne Bangs skulptur af Fladsåtrolden.

The Totun Hall seen from the town
park.

Das Rathaus vom Stadtpark gesehen.

Suså-stadens vartegn, Sjølundstårnet,
(arkitekt Tidemand-Dahl) på bak
kerne i byens østlige udkant.
The teater tower.
Der Wasserturm.

I det middelalderlige gadenet omkring
tvillingekirkerne, St. Peder og St. Mor
ten, ligger Grønnegade med det gamle
ridehus (øverst) og t. v. det fhv. råd
hus, opført omkr. 1870 (arkitekt: Bin
desbøl 1) og nederst Riddergade med det
berømte Apostelhus og Missionshotellet.
Views from the medieval streets with
beautiful old houses in the town centre.
Mittelalterliche Strassen und Gebäude
in der Stadtmitte.

T. h.: Et kig ind i en af de smukke,
gamle købmandsgårde i Østergade.

Right: The back yard of one of the old
merchants’ houses.

Rechts: Der Hinterhof eines der vielen
alten Kaufmannshäuser.

Næstved blomstrede i ly af
middelalderens klostersam
fund. Øverst ses Næstvedbilledskæreren Abel Schrø
ders mesterværk, altertavlen
i St. Mortens kirke fra omkr.
år 1667.
Nederst: St. Peders kirke
(grundlagt i det 12. årh.) og
Helligåndshuset fra omkr.
år 1420, som nu indeholder
Næstved Museum.

Lefl: The carved altar-piece
in St. Morten’s.
Below: St. Peter’s church
and the Holy Ghost Hos
pital tvhich now houses the
toivn museum.
Links: Das Altarbild der St.
Mortenkirche.
Hierunter: Die St. Pederkirche und das Heiligen Geist
Hospiz, das heute als Stadt
museum verwendet wird.

Tilhøjre: Hovedindgangen til
Næstved ny gymnasium.

I det berømte skovkloster ved Susåen grundlagde Herluf Trolle og Birgitte Gøje i 1565 Herlufsholm
lærde kostskole for drenge. Den drives den dag i dag efter grundlæggernes principper. Øverst klosterbyg
ningen set fra parken ved Susåen. Nederst rektorboligen.
The Herlufsholm bo
arding school by the
river Susa, just out
side Naestved mas
founded in 1565.
Above is seen the
main school building
and left the headma
ster1 s house.

Die
Internatschule
Herlufsholm im Jahre
1565 gegründet liegt
ausserhalb Nästved.
Oben siet man das
Klostergebäude und
links die Wohnung
des Studiendirektors.

Sporten spiller en stor rolle i elevernes opdragelse,
og skolen værner med stolthed over sine gamle
traditioner som f. eks. den årlige fugleskydning
med bue og pil (t. h.), som stammer fra ca. i8ooHerunder: Herlufsholm set fra dammen ved in
spektørboligen.

Sports and traditions play an important part at
Herlufsholm. Right is seen the annual shooting
at the popinjay with boivs and arrou’S. Below is
Herlufsholm, seen from the park.
Sport und Traditionen spielen eine grosse Rolle
auf Herlufsholm. Rechts sieht man die Schüler
während des jährlichen Vogelschiessens mit Pfeil
und Bogen. Hierunter ist Herlufsholm von dem
Park gesehen.

Susåen var rygraden i det
gamle Næstved. Herover ses
slusen ved Gammel Magie
Mølle papirfabrik. Det mud
rede åløb fra Næstved ud
mod havet er blevet erstattet
med en io km lang kanal og
en moderne havn. Men i den
gamle del af havnen lever
idyllen endnu, og „skibsre
der” Wollander (t. v.) lejer
nu robåde ud til 3die gene
ration Næstved-drenge.

Above: The sluice at the old
paperworks on the Susaa.
Left: In the old harbour Mr.
W ollander’s ’shipping co’
hires out boats to a third
generation of Naestved-boys.
Oben: Die Schleuse bei der
alten Papierfabrik an der
Susaa. Links: Partie des alten
Hafens.

I den nye havn losser og laster skibe fra
mange lande varer for byens driftige
handel og industri (øverst). Stemnings
billedet til højre er fra benzinkajen ved
Ny Magie Mølle papirfabrik.

Above: Ships of all nationalities carry
goods to and from the busy factories
and trading firms round Naestved’r neu'
harbour. The harbour at dusk with the
paperworks in the background (right).

Oben: Schiffe vieler Länder laden in
dem grossen neuen Hafen Waren aus
und ein. Im Stimmungsbild (rechts),
die Kaianlagen der neuen Papierfabrik.

I denne Sjællands livligste for
retningsby betjener moderne
forretninger byen og det store,
frodige opland. Torvestræde
(øverst) her fotograferet en
weekend, er byens travle strøg.
Side om side med gamle huse
har der i de sidste 15 år rejst
sig mange flotte forretnings
ejendomme, som f. eks. Spare
kassen (t. v.) på hjørnet af
Hjultorv og Ringstedgade.
Næstved station trafikkeres af
ca. 100 tog i døgnet (herun
der).

Naestved’s shopping centre has
many fine modern shops that
serve the surrounding coun
tryside and the townspeople.
The main street is ’Torvestræ
de’ (top picture). Modern
business buildings stand as
striking contrasts to the me
dieval houses (centre). Naestved is an important junction.
( bottom).
Die Haupstrasse ist „Torve
stræde" (oben) mit vielen,
grossen Geschäften. Ein Bei
spiel der modernen Geschäfts
gebäude ist die Sparkasse
(links). Hierunter sieht man
den Bahnhof, der ein verkehr
reicher Eisenbahnknotenpunkt
ist.

Efter gammel skik sælger omegnens fiskere, gartnere og slagtere stadig deres produkter på Axeltorvet, der
på torvedagene (onsdag og lørdag) er scenen for et malerisk skue af næsten sydlandsk karakter (øverst).
På torvet henter byens husmødre friske varer direkte fra producenterne; og det er en gammel regel, at
der ikke knibes på
vægten (t. h.).

On market-days the
■fishermen, farmers, and
butchers from the sur
rounding
countryside
sell their products to
the housewives in the
main square.

Jede Woche bringen
die Fischer, die Gärt
ner und Schlächter der
Umgegend ihre Pro
dukte zu dem Markt
platz in Nästved, wo
die Hausfrauen sich
die frischen Waren
verschaffen.

I 1825 grundlagde ejeren af herregården Holmegård, grevinde Danneskjold-Samsøe, et glasværk midt ude
i den store tørvemose. Herover ses den gamle værkstedsbygning, „hytten”, der stadig bruges side om side
med moderne maskinhaller. Holmegård har især vundet international berømmelse på sit fine kunstglas, som
i den gamle „hytte” fremstilles af glaspustere, der af den flydende masse giver form til gedigent kunsthånd
værk (herunder).
At the famous Holmegaard glassworks
five miles N. of
Naestved
highly
skilled
craftsmen
practice the ancient
art of glassblowing,
shaping the worldfamous Danish ar
tistic glasstvare.

In der Glashütte
Holmegaard wird
das weltberühmte
dänische Kunstglas
von kunstsinniger
Glasbläsern inÜbereinstimmung mit al
ten Traditionen her
gestellt.

Næstved er en gammel pottemagerby. Fra Herman A. Käh
lers keramiske værksteder har
smukke brugs- og kunstgen
stande gennem 114 år vundet et
navn verden over. Af det våde
1er skaber Niels Kähler (t. h.),
der hører til tredie generation af
slægten, sine smukke vaser og
krukker. Til dekoration af ke
ramiktingene anvender kunst
nerne hos Kähler stadig den
gamle kohornsteknik istedet for
pensler.

Skillful hands shape
and decorate objects of
art and table ware at
the worldknown Kah
ler’s ceramic workshops.

keramischen
Werkstätten von Her
man A. Kähler wer
den Keramik-Kunstge
genstände nach alten
Vorschriften
herge
stellt.

Forholdet til oplandet spiller en
stor rolle i Næstveds daglige
liv. Landboerne køber og sælger
deres varer i byen, og hist og
her kan man endnu finde den
gammeldags købmandsgård med
sin særegne stemning (t. v.).
In the old merchants houses
of Naestred old traditions are
still alive and the farmers like
to come here to buy and sell
(left).
In den alten Kaufmannshäusern
leben noch die alten Traditionen
in dem Handelsverkehr mit dem
reichen Hinterlande (links).

Landboerne holder deres faglige sammenkomster i byen; f. eks. samler de årlige hingstekåringer (herover
t. h.) et stort landpublikum fra hele Sjælland.

The farmers come io town for their professional meetings such as the annual stallion-shows (above right).
Die Bauern halten ihre fachlichen Zusammenkünfte in der Stadt, z. B. die grossen Hengstschauen (hier
über rechts).
Blandt andet for
at opretholde den
gode vekselvirk
ning mellem land
og by opretholder
erhvervsrådet på
Axeltorvet et kon
tor, der også va
retager turistfor
eningens propa
ganda og service.
Interior from the
Chamber of Com
merce office
tv hi ch also repre
sents ' the tourist
association.

Das Büro, des
Wirtschaftsbeirats
steht jederzeit ver
mittelnd bei Aus
künften über wirt
schaftliche Fragen,
Fremdenverkehr
u. a. für ausländi
sche Gäste bereit.

Glimt fra byens mangesidige produktionsliv, i) Ventilatorfabrikation, 2) Eksportslagteri, 3) Fremstilling
af træhæle og 4) Krydsfinèrfabrikation.

N aest red' s industries cire retried: 1) V entilatin g factory, 2) Quality contrail at the bacon factory, 3) The
making of heels for the world’s shoe industry, 4) Plywood products.
Nästveds Industrie ist vielseitig: i) Lüftungsanlagefabrik, 2) Export-Schlachterei, 3) Holzhackenfabrika
tion, 4) Sperrholzproduktion.

Hvor kanalen fra Næstved gennem
fjorden løber ud i Smålandshavet
ligger byens „åndehul’*, fisker- og
badebyen Karrebæksminde. Alle bil
leder på denne side viser glimt der
fra.
All pictures on this page are from
Karrebaeksminde, a romantic fishing
village and seaside resort near Naestved.

Verschiedene Motive aus dem idyl
lischen Fischerdorf und Badeort
Karrebäksminde.

Under den 82årige lejrvagt Sø
rensens (t. h.) le
delse har Næst
veds lejrplads ved
Karrebæksminde
fået ry som en af
landets bedste.
82 year old Mr.
Sørensen (right)
looks after the
camping-grounds
at Karrebaeksminde and keeps them
in excellent order.

Der Chef des aus
gezeichneten La
gerplatzes ist der
82 jährige Herr
Sørensen (rechts).
Der er god ørred
fangst ved Karre
bæksminde (t. h.),
og der er store
gedder i fjorden.
Det største trækplaster er dog den dejlige badestrand, hvor
Næstveds borgere og turister nyder livet (herunder).

There is good fishing at Karrebaeksminde (right) and excel
lent facilities for sunbathing and swimming (beloiv).
Karrebäksminde ist ein Eldorado für Angler (rechts), aber
auch für Leute, die nur das frische Wasser und den Sonnen
schein geniessen wollen (hierunter).

Den meget store befolk
ningstilvækst har kræ
vet et betydeligt bolig
byggeri. Fra oven ned
efter ses i) Herlufs
holm boligselskabs Trollehusene (arkitekt Friis
Jensen, 2) Næstved bo
ligselskabs store kom
pleks Mølleparken (ar
kitekt Friis Jensen), 3)
Næstved boligselskabs
bebyggelse på Ridemar
ken (arkitekter: Søegaard Petersen og S.
Albinus).
W
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The growth of the po
pulation has created a
great demand for new
housing, but :>o far the
demand has been large
ly satisfied.

Mit der Bevölkerungs
zunahme folgt cine
grosse Bautätigkeit.

Behovet for nye skoler har følgelig også været stort i de se
nere år. Øverst Næstveds kommunale Gymnasium (indviet
1953, arkitekt: Jørgen Otbo). Forneden tv. Næstved Handels
standsforenings Handelsskole (indviet 1953, arkitekt: U. Han
sen Reistrup). T. h. interiør fra Handelsskolens aula og fon
tænen i skolens kælder.

Above: The new municipal grammar School. Below the Com
mercial School and (right) interiors from the same.
Hierüber: Die städtische Oberschule. Hierunter: Die Han
delsschule und (rechts) Interieurs von derselben.

Til venstre: Ikke alene
børnene, men også den
ældre generation har det
godt i Næstved, der har
gode alderdomshjem og
aldersrenteboliger.

Not only the very young
are well looked after.
Naestved has excellent
homes for old age pen
sioners (left).
Die Alten geniessen in
dem Altersheim und in
den Altersrentewohnun
gen eine gute Fürsorge,
(links).

Næstved er garnison for gardehusarregimentet, hvis
heste i dag er erstattet af panserkøretøjer. Det hænder
dog stadig, at ryttereskadronen, der opretholdes til
kongelige eskorter etc., rider gennem byen. Herover
en centurion tank og t. h. en husar-officer i fuld
galla. Nederst vagten ved den store moderne garde
husarkaserne.

The Royal Danish Horse Guards are garrisoned at
Naestved (below) British Centurion tanks have re
placed the horses, but some are still kept for cere
monial purposes (above and right).

Die königlichen Gardehusaren sind in Nästved garnisoniert.

Alle sportsgrene har gode
kår i Næstved med fod
bolden på førstepladsen.
N.I.F.s hold har et godt
navn i fodboldkredse. På
Susåen dyrkes kanospor
ten og på kanalen og
fjorden hersker sejlerne
og roerne. Også tennis
og bueskydning har sine
tilhængere.
Thee are excellent facili
ties for all sports in
Naestved.

Den Sportsleuten werden
in Nästved gute Möglich
keiten gegeben.

Motorsporten indtager en særstilling og speedway-løbene
på Næstved stadion samler et tusindtalligt publikum (her
over) og en af de unge Næstved-ryttere, Erik Wincentz,
hører til Danmarkseliten, (t. h.).
Speed-tvay races are often held at the stadium (above)
where local riders (right) compete with champions from
all over the world.
Motorrennen sind sehr belibet (hierüber), und die ein
heimischen „Helden” (rechts) werden von der Jugen be
wundert.

Der er forholdsvis mange og gode hoteller og restauran
ter, blandt hvilke hotel Vinhuset (herover) er det ældste.
I den 700-årige kælder under hotellet samles af og til
borgere og turister i hyggeligt lag. Restaurant „Lands
byen" har specialiseret sig i gammeldags aftener, hvor der
serveres sjællandsk sulemad (herunder).

There are many excellent hotels, restaurants, and dancinghalls.
Die Stadt hat viele gute Hotels, Restaurants, Cafés und
Tanzlokale.

Blandt byens årlige fester, som samler land- og
byboere i tusindtal, er ildregattaen den største.
Den indledes med farvestrålende opvisninger
på kanalen og havnen (t. h.), som når mørket
falder på forvandles til et eventyrrige af lys og
ild (herover). Også børnehjælpsdagen med
børnefærdselsshow (n. tv.) og dyrskuedagen,
som afsluttes med asfaltbal på torvet (n. th.)
er populære.

Snapshots from the many annual festivals and
shows, of whi ch the fire-regatta in August
(above and right) is the most popular.
Bilder von den jährlichen Festen wie z. B. die
grosse Feuerregatta im August (hierüber und
rechts).

Omkring Næstved ligger det dejlige Chr. Wintherske Sydsjælland. Billedet herover er fra Fladså
ved Mogenstrup, hvis skovklædte ås er lige pragtfuld sommer og vinter. Andre naturskønne steder
er Karrebækfjorden, Holmegårds mose, Enø stubbe og fremfor alt hele Susåens bugtede løb, der i
sjælden grad formår at stemme sindet i harmoni og fred (sidste billede i bogen).

The countryside around Naestved is rich ht beauty and variation. Above is seen the hills at Mogen
strup, and the last picture in the hook shows a peaceful scene from the river Susaa.
Die Umgebung Nästveds ist idyllisch und friedvoll. Oben sieht man die Hügel bei Mogenstrup, und
das letzte Bild im Buch zeigt uns einen Blick auf die Susaa.

Det smukke landskab omkring Næstved er mere rigt på gamle herregårde end nogen anden dansk
egn. På siden t. h. er vist en række af disse skønne slotte og hovedbygninger. Venstre spalte fra oven
nedefter: Broksø, Næsbyholm, Rønnebæksholm, Holmegaard. Højre spalte fra oven nedefter: Gunderslevholm, Holsteinborg, Gavnø, Gisselfeld.
On the right is shown a feiv of the many beautiful castles and manor houses that abound in the
Naestved district.
Rechts sieht man eine Reihe der vielen schönen Schlösser und Rittergüter in der Gegend von
Nästved.
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