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Bryllupstraditioner 
på landet på Møn i 
1800-tallet

Af Inge Christiansen



På Møn forstod man at holde nogle ordent
lige gilder, når der skulle holdes bryllup. 
I hvert fald, hvis man tilhørte 1800-tallets 
bondestand. Men der var også store sociale 
forskelle på, hvordan man holdt bryllup. 
Denne artikel er hovedsagelig skrevet på 
baggrund af optegnelser, hvor folk har for
talt til en folkemindeindsamler - eller selv 
skrevet om, hvad de har oplevet. Dermed 
kommer vi meget tæt på alle detaljerne i et 
samfund, hvor det betød meget at være en 
del af festerne.

Kilderne og deres 
udsagnsværdi
Materialet, der ligger til grund for denne 
artikel, er optegnelser, der findes hos Nati
onalmuseet og Dansk Folkemindesamling.

Hos Folkemindesamlingen har lokale 
folkemindeindsamlere taget rundt og ned
skrevet, hvad meddelere fortalte. Folke
mindesamlerne var gerne lokale personer, 
der havde fattet interesse for lokalhistorien 
og for at få den skrevet ned og sendt ind til 
Folkemindesamlingen. En af de lokale fol
kemindesamlere på Møn var Johanne Olsen 
fra Busene på den sydøstlige del af øen. 
Johanne var født i 1875 i en søskendeflok 
på otte, hvor faderen var smed. Hun kom 
tidligt ud at tjene, som normalt var blandt 
håndværkere og husmænd på den tid. Fra 
hun var 7-8 år vogtede hun en bondes kvæg, 
og da hun var 12 år blev hun enepige på en 
bondegård, og her beskriver hun et fysisk og 
psykisk hårdt arbejde. Siden kom hun også 
til at tjene på andre gårde. Hun blev gift som 
20-årig, og sammen med sin mand havde 
hun et lille husmandssted i Busene, mens 
han desuden først var skovarbejder i man
ge år og siden vejmand.1 I 1932 nedskrev 
Johanne Olsen den mundtlige beretning fra 
Hans Christian Hansen om bryllupper på 
Møn, og året efter nedskrev hun, hvad den 

ældre gårdejer Jørgen Madsens fortalte om 
et bryllup i 1890. Johanne var en del af det 
lokale samfund og kendte fra sit eget liv til 
alle aspekter af det, folk kunne fortælle om 
almuens liv.

Folkemindeoptegneren kunne også være 
bogligt uddannet som cand. mag i dansk 
og tysk og siden ansat ved Handels- og 
Søfartsmuseet Henning Henningsen, der 
havde stor interesse for det folkloristiske. 
Han nedskrev derfor blandt andet det, som 
gårdejer J. Brøndegaard i Fanefjord fortalte 
om bryllup for Folkemindesamlingen.

Endelig kunne meddelerne selv skrive 
deres erindring som Harald Jensen, der li
geledes skriver om et bryllup i Fanefjord 
og Gudrun Jørgensen fra Dame (Damme), 
der i 1927 nedskrev generelt om bryllupper 
på Møn.

For Nationalmuseet gælder det samme: 
Ældre folk nedskrev, hvad de kunne huske 
fra deres eget liv eller fra, hvad andre hav
de fortalt dem. Her støder vi igen på Jo
hanne Olsen. Hun skriver i 1953 fra Borre 
Alderdomshjem på Møn en 17 sider hånd
skrevet beretning om forlovelse og bryl
lup. Foruden at skrive om, hvad hun selv 
havde oplevet, skrev hun også om, hvad 
hun havde fået fortalt af sin mor samt, 
hvad ældre mennesker havde berettet, og 
hermed kommer vi tilbage til bryllupper 
midt i 1800-tallet.

To ældre gårdmænd har også skrevet om, 
hvad de kunne huske - og har fået fortalt 
om tidligere tiders ægteskab: Den ene var 
Hans Lauritz Larsen, som var født i 1881 og 
opvokset i Tostrup. Hans forældre havde et 
parcelliststed, og faderen var desuden tøm
rer og fisker. I perioden 1909-1946 havde 
han selv en gård der. 11953 var han flyttet til 
Keldby, hvorfra han skrev 19 håndskrevne 
sider til Nationalmuseet om ægteskab. For
uden at hans forældre, som var født i 1843

1. https://mandemarke.dk/7page id=l 35 (set 8. marts 2018).

6

https://mandemarke.dk/7page_id=l_35


Brudepar og bryllupsgæster foran Rødkilde Højskole på Møn i begyndelsen af 1900-tallet. 
Foto: Møns Museum 1991259.

og 1849, har fortalt ham om tidligere tiders 
bryllupper, har hans mormor, der var født 
i 1813, også fortalt ham om bryllupstradi
tioner, og på den måde kan vi komme helt 
tilbage til første halvdel af 1800-tallet. Des
uden har rentier Jørgen Madsen fortalt til 
Møns Folkeblad i 1949 om et bondebryllup 
i Lille Dame (Damme) på Møn.

Med dette erindringsmateriale kan 
man komme tilbage til omkring midten af 
1800-tallet. Og nogle gange til første halv
del af 1800-tallet. For at komme længere 
tilbage, kan man gå til de tidligere topo
grafier. Topografierne blev skrevet som 
følge af 1700-tallets oplysningstid, og for
fatterne var typisk lærde præster. Et rigtig 
godt eksempel kendes fra Møn, hvor Johan 
Paludan skrev værket: Forsøg til en antik
varisk, historisk, geografisk og statistisk 
beskrivelse over Møen. Bogen blev udgi
vet i 1824 få år efter hans død. De sidste 
mange år af sit liv var han sognepræst i Fa

nefjord, hvor han virkede fra 1788 til sin 
død i 1821. Som titlen angiver, kommer 
han vidt omkring i emner, og for denne ar
tikel er det hans optegnelser om bøndernes 
bryllupper, der har interesse. Som præst 
gennem mange år på Møn, har han deltaget 
i et utal af bryllupper, da det var normalt, 
at præsten ikke kun deltog i den kirkelige 
vielse, men også var inviteret med til fe
sten. Præsterne var tæt på sognets dagligliv 
og trods lærd uddannelse og til dels virke, 
boede præsterne på præstegårdene, hvor 
de havde landbrug blandt sognets øvrige 
beboere og fulgte i det hele taget deres liv 
på nærmeste hold i medgang og modgang.

Beretningerne i materialet er dermed 
førstehåndskilder med stor viden om fe
sterne og lokalsamfundet. Er det nedskre
vet efter, hvad andre har fortalt (forældre, 
bedsteforældre), kan enkelte detaljer må
ske være opfattet forkert, men da der findes 
mange kilder til tiden og emnet, kan det 
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sammenholdes med anden viden. Samtidig 
giver disse kilder mulighed for at få før
stehåndsinformationer meget langt tilbage 
i tid. Dermed rummer de en guldgrube af 
oplysninger om datiden.

Samfundet og festerne
Dåb, bryllup og begravelse regnes til de 
gamle fester, der markerede overgangen 
fra en livsfase til en anden. Konfirmation 
var man i 1800-tallet endnu ikke begyndt 
at fejre med en fest. Dåb fra hedning til kri
sten, bryllup fra ugift til gift og begravel
se fra levende til død. De blev alle regnet 
for meget vigtige fester, men brylluppet 
var den største og mest betydningsfulde af 
dem.

En anden slags fester var dem, der hang 
sammen med (arbejds)året som for eksem
pel fastelavn, høstfest og jul. Der blev i 
det hele taget holdt et utal af fester blandt 
bønderne især før 1870, og mange af dem 
fortsatte århundredet ud.

Dagliglivet var hårdt, og man var meget 
afhængig af hinanden. Mange levede på 
sultegrænsen, og der skulle ikke meget til 
at starte en social deroute - hvis ikke man 
havde et tæt fællesskab med andre, hvori 
man indgik som en brik i et detaljeret sy
stem af ydelser og genydelser!

De mange arbejdsgilder er et godt ek
sempel på fællesskabet omkring store ar
bejdsopgaver. Var man ved at bygge hus, 
kunne man få hjælp og så holde stengilde, 
tømmergilde, ovngilde eller klinegilde: Til 
det sidste mødte de ugifte kvinder - piger
ne - op og klinede, hvorefter de blev be
værtet godt. Havde man mere hør eller uld, 
end man selv kunne nå at forarbejde, kunne 
man indkalde til karte- eller spindegilde. 

Ved kartegilde mødte pigerne op med de
res karter på gården, hjalp en aften med 
at karte og blev beværtet godt med mad 
og drikke, mens snakken gik lystigt. Ved 
spindegilde var det så konerne, der kom 
med deres rokke og ligeledes blev godt be
værtet. Man kunne så med rette forvente 
hjælp, når man selv havde brug for det. 
Når de store bondebryllupper med op til 
flere hundrede deltagere kunne lade sig 
gøre, var det også fordi, det indgik i denne 
kulturelle livsform af ydelser og genydelser.

Dette samspil rakte langt ud over, at det 
skulle kunne lade sig gøre at holde et stort 
bryllup. Det handlede om hele samfundets 
sammenhængskraft. Som sociolog Frank 
Manning beskriver, har disse fester ”med 
deres mange ritualer givet enhver sin be
stemte plads i systemet og skabt oversku
elighed, regelmæssighed og tryghed i for
hold til såvel arbejdsopgaver som rytme i 
årets og livets gang.2

Folklorist Else Marie Kofod har regnet 
på, hvor mange store fester man kunne 
forvente at deltage i i 1800-tallet: Med en 
giftealder på 28 år for kvinder og 31 år for 
mænd fik de ca. tre overlevende børn med 
tre barsel- og dåbsfester og siden tre bryl
lupper. Af begravelser kunne der være for 
et-to døde børn, forældre og svigerforældre 
samt ægtefælle. En husstand vil derfor 
holde 13 fester, fra de blev gift, til en af 
dem døde ca. 30 år efter. I en landsby med 
30 husstande vil der således være mindst 
390 familiefester på 30 år, hvilket er 13 om 
året - og hver varede i flere dage. Dertil 
kommer så årets fester og arbejdsgildeme!3

Festerne har altså fyldt meget og hele ti
den været med til at stabilisere en bestemt 
samfundsorden.

2. Manning 1983, 7. 3. Kofod 2008, s. 49.
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Historisk baggrund 
for bøndernes bryllup 
Trolovelse og ægteskab har siden oldtiden 
været en aftale mellem to familier, og først 
efter mange århundreders kristendom i 
Danmark blev den kirkelige vielse det, der 
var juridisk bindende.

Ordet bryllup kommer af brudeløb som 
var navnet på det store optog, der stammer 
tilbage fra tiden før kristendommen, og 
var en måde at synliggøre for alle, at man 
skulle giftes. Oprindelig gik optoget derfor 
fra brudens forældre hjem til hendes nye 
hjem. Da kirken blev en del af ægteskabs
indgåelsen, gik optoget til og fra kirken.

Fra 1582 blev det lovbefalet, at en præst 
skulle medvirke ved trolovelsen, at der skul
le lyses tre gange og, at vielsen, som foregik 
foran kirken, var den juridisk bindende hand
ling. Denne ægteskabslovgivning ændrede 
sig ikke meget før reformer i 1920’eme!

I 1646 begyndte man at skrive indgået 
ægteskab i kirkebøgerne. Før det tidspunkt 
kunne man kun dokumentere et ægteskab, 
hvis andre kunne bekræfte det.

Med Danske Lov af 1683 kom vielsen ind 
i selve kirkerummet. Et af argumenterne for, 
at brylluppet kom under kirkens jurisdiktion, 
var hensynet til børnenes arveret. Ved at kir
ken havde noteret, at forældrene var lovfor
meligt gift, risikerede børnene ikke at miste 
deres arveret, hvis vidner var døde.

For kirken og staten vedblev det at være 
en balancegang om, hvordan man skulle 
tackle det, at den brede befolkning opfat
tede trolovelsen som det, der gjaldt for et 
bryllup. På den ene side forbød man tro
lovede at søge seng sammen, og på den 
anden side administrerede man ofte meget 

lempeligere, da man ellers skulle straffe en 
meget stor del af befolkningen.

Man skulle ifølge loven være gift, inden 
man startede samliv med hinanden, da Dan
ske Lov af 1683 forbød trolovede ”at søge 
seng med hverandre førend de er viede sam
men i kirken”.4 Men da det fortsat af man
ge blev anset som helt legalt, hvis man var 
trolovet, måtte Danske Lov indrette sig efter 
denne udbredte skik. Der kom derfor til at 
stå i loven, at ”ægtebørn er de, som er fødte 
af forældre, der er ægteviede med hinanden, 
omendskønt de kunne være født, førend for
ældrene var kommet sammen i ægteskab”.5 
Danske Kancelli skrev endvidere i 1736 til 
det teologiske fakultet, at ”1 Guds allerhel
ligste ord anses trolovede som ægtefolk”.6

Der findes også flere eksempler på, at 
biskopperne rådgav præsterne til at se lem
peligt på, at trolovede fik bøm og, at bør
nene skulle døbes som ægtefødte, hvis blot 
forældrene giftede sig.7 1 1783 slog en ny 
forordning dog fast at trolovede ikke måtte 
bo under samme tag, og i 1799 blev tro
lovelsen ophævet juridisk som forspil til 
ægteskab, men i praksis kunne trolovelsen 
ikke afskaffes.8

Selv om loven fastslog, at man skulle 
være viet i kirken, inden man måtte have 
samliv, så blev det fortsat i stor stil omgå
et, og 40% af de danske brude var gravide i 
1700- og 1800-tallet.9 Trolovelsen var langt 
op i 1800-tallet det, som landbefolkningen 
regnede for det gældende i forhold til at 
være et officielt par. Derfor var det i slut
ningen af 1800-tallet fortsat almindeligt, at 
unge flyttede sammen, når de var trolovede, 
og så kunne brylluppet komme, når det pas
sede i forhold til arbejde eller andet.

4. Friis 1970, s. 91.

5. Steensberg 1971, s. 138.

6. Steensberg 1971, s. 138.

7. Steensberg 1971, s. 138-139.

8. Friis 1970, s. 91.

9. Thomsen, s. 79.
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At blive gift, var det, de fleste stræbte efter i 
1800-tallets bondesamfund. Hvis ikke man 
blev gift og fik sit eget hushold, kunne der 
vente en tilværelse, hvor man levede på fa
miliens nåde hos f.eks. forældrene eller en 
bror og man var dårligt stillet som gammel. 
Faldt den ene ægtefælle bort, gjaldt det om 
at blive gift hurtigt igen, da et hushold ikke 
kunne undvære hverken en mand eller en 
kone. Det var derfor ikke sjældent, at folk 
blev gift flere gange i løbet af deres liv.

Skilsmisser har altid eksisteret i form 
af at forlade hinanden og leve hver for sig. 
Men frem til 1700-tallet kunne man kun 
ved særlige grunde som ægteskabsbrud, 
rømning eller impotens ved brylluppets 
indgåelse blive skilt. I 1700-tallet kunne 
man ved kongelig bevilling blive separeret, 
uden disse grunde var til stede, og i slutnin
gen af 1700-tallet kunne man opnå skils
misse efter en periode med separation.10

Før brylluppet
De ugifte unge havde rig lejlighed for at 
mødes og se hinanden an - og også mange 
år at gøre det i. Gennemsnitsgiftealderen 
var høj i 1800-tallet. I 1855 var den gen
nemsnitlige vielsesalder for kvinder 28-29 
år og 31-32 år for mænd.11 For gårdmæn- 
dene skulle der være en gård at overtage, 
før man giftede sig. Ved en gårdovertagelse 
var det til gengæld meget vigtigt at være 
gift, da et hushold havde brug for både en 
madmor og en husbond til at stå i spidsen 
for de mange produktionsopgaver, der var 
på en gård. Arbejdsopgaverne i husholdet 
var kønsopdelt og krævede mange års op
læring. Kvinderne, med madmor i spidsen, 
tog sig af at omdanne råvarer til mad, tøj 

og boligtekstiler, passe børn, syge, gamle 
og husdyr, arbejde i mark og have, ja selv 
husbygning i form af lerklining kunne 
kvinder udføre. I det hele taget fik kvinder
ne husstanden til at fungere. Manden tog 
sig af markarbejde, tærskning, transport og 
de dertil uundværlige heste samt reparati
on af redskaber og bygninger. Og så var 
de begge arbejdsgivere og oplærere for tje
nestefolk og egne børn, der skulle lære de 
mange opgaver.

At hverken en husbond eller en mad
mor kunne undværes i et hushold ses af 
den korte tid, der ofte gik, fra en ægtefælle 
døde, til man var gift igen.

Ungdomsperioden kunne derfor være 
meget lang, da man hørte til blandt de 
unge, i ungdomslavene, fra konfirmationen 
og frem til man var gift. Det vil sige i om
kring 15 år. I de år kunne man have en eller 
flere kærester inden en egentlig trolovelse. 
De unge kunne mødes til de mange socia
le arrangementer, der var for dem, især i 
vintertiden, hvor meget arbejde lå stille, 
og legestuer blev afholdt på gårdene for de 
ugifte. Her blev serveret kaffe, spillet vio
lin og dertil danset og sunget lystigt. Når 
man ser på sangenes indhold, er man ikke i 
tvivl om legestuernes formål.

10. Jens Ulf Jørgensen: skilsmisse - retshistorie i Den 
Store Danske, Gyldendal. Hentet 18. juli 2018 fra 
http://denstoredanske.dk/index.php?sidcld= 160042

11. Johansen 1981, s. 60.

12. Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, kaldet 
NEU nr. 10.686.
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Arbejdsopgaverne var kønsopdelt, men gav alligevel rig lejlighed til at mænd og kvinder arbejdede sammen. 
I høsten svingede mandene leen, mens kvinderne rev kornet sammen, og på tegningen hjælpes de ad med at 
stakke høet. I: Illustrerede Tidende 1881.

På Møn kunne en af pigerne synge følgende sang, når polkaen blev spillet:

Jeg er fodt i Engeland, og du er fodt i Landskrona, 

Vil du være min lille mand saa vil jeg være din kone. 

Vi ska "ha" en lille Dreng og han ska ’ hede Ole 

Han ska * ha* et krollet hår og han ska9 gå i skole.

Ole bole du har reven vor kakkelovn ned

Tdgrisset du har vor stove (stue)

Du ska’ rejse ham op igen og bære det yv (ud) i 

din hove (hue).

Karlene kunne synge en anden sang, mens der blev danset pærevals (pirrevals):

Jeg vil ikke ha ’ dig, jeg vil ikke ha ’ dig

Jeg er tilfreds hvor pokker du er.

sang karlene, mens man gik rundt. Når man mødtes igen, sang de:

Jeg vil gerne ha 9 dig, jeg vil gerne ha’ dig

Du maa ej tro jeg ka9 undvære dig.12
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Legestue på laudet for de ugifte, men voksne unge. Her ses legen "nippe strå ”. Et strå på ca. 5 cm skulle gå ræk
ken igennem fra mund til mund, mens alle holdt fast i tovet. Ved at trække i tovet blev det sværere for de nippende. 
Ungdomslegene var ofte meget fysiske. En del af dem kendes i dag som børnelege, blandt andet blindebuk og bro 
bro brille. Tegning af Benjamin Dahlerup (1898-1959) efter anvisning af M. Kramer Petersen.

Legestuerne blev oplevet af Johanne, født i 
1875, som ganske ung, men de kendes langt 
tilbage, hvor senere børnelege som blin
debuk, hvor man skulle fange og røre ved 
hinanden, indgik. Disse legestuer har både 
adel og borgerskab også dyrket, men efter 
det gik af mode blandt dem, var det kun 
bønderne, der praktiserede det i 1800-tallet.

Foruden legestuerne var der en række 
større fester som fastelavn, sankt hansbål, 
jul og mortensgilder, hvor man mødtes. 
For slet ikke at tale om bryllupper, hvor 
der blev danset, og op til flere hundrede 
mennesker holdt fest sammen. Også i by
erne var der muligheder for at møde andre 
unge. Fra omkring 1860 var der blandt 
andet dyrskuer i Stege, markedsfester og 
skydeballer.

Endelig gav det daglige arbejdsliv, rig 
mulighed for unge at mødes. Folk på en 
gård eller et husmandssted, havde store 

arbejdsmæssige kontaktflader til andre 
mennesker, da meget arbejde krævede 
hjælp fra naboer og venner. Var ilden gået 
ud på ildstedet, skulle pigen afsted til na
boen for at hente gløder i en gammel træ
sko, og måske lod hun den gå ud med vilje 
for at møde sønnen på den anden gård. En 
anden mulighed var de lange arbejdsdage i 
marken i høsttiden for både karle og piger.

At møder mellem de unge førte til mere 
end blot lege, var der ikke tvivl om. Lauritz 
Larsen beskriver levende, hvordan de unge 
gik på høloftet og hev stigen op efter sig, 
kom på besøg om natten i pigekammeret 
eller forsvandt sammen i de levende hegn. 
I det hele taget gav naturen på Møn rig mu
lighed for de unge at mødes på tomands
hånd; småskove, strande og levende hegn. 
Og sex var noget, der blev talt åbent om og 
drillet med. For eksempel ved at lægge en 
velformet gulerod påbundet to kartofler i 
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en piges seng eller et stykke fåreskindspels 
med en ridse i i en karls seng.13

Var man blevet kærester, kunne man vise 
sin kærlighed og styrke båndet mellem sig 
ved at give hinanden kærestegaver. Pigen 
kunne få en malkekrans, nøglepind, forklæ
de, hovedtøj eller manglebræt af sin bejler, 
mens han for eksempel kunne få strømper, 
pibe eller morgensko af sin kæreste.

Men skulle det føre til videre end blot 
at være kærester, så skulle man helst være 
af samme stand. Hovedformålet for ægte
skab var helt tilbage til oldtiden at sikre 
slægten og familien bedst muligt. Selv om 
kærlighedsægteskaber så at sige var blevet 
moderne med romantikken omkring 1800, 
skulle to elskende fortsat gerne være på 
nogenlunde samme sociale og økonomiske 
niveau. Var en husmandsdatter tjenestepi
ge på en gård og blevet kæreste med søn
nen der, kunne madmor sætte en stopper 
for det ved at opsige hende, så hun måtte 
rejse.14 Men det omtales også i kilderne fra 
Møn, at ægteskab mellem husmands- og 
bondebøm godt kunne lade sig gøre.

Frieri
Det var ikke altid manden selv, der friede. 
Blandt bønderne kunne der blive sendt en 
frier; skrædderen, smeden eller en nabo 
blev dermed sendt til pigens forældre. Ef
ter at have fremført sit ærinde blev datte
ren hentet, og når frieren havde fået hendes 
ja, blev han beværtet med det bedste huset 
formåede herunder med ”kaffesorte” og en 
rigsdaler.

Rasmus Larsen var i 1860’eme og 
1870’eme frier og fik 5 rigsdaler for det. 
Blandt andet friede han for en gårdmand

Malkekransen blev brugt af kvinderne til at lægge 
ovenpå hovedet som underlag for malkespanden, 
når den skulle transporteres. Det var gerne de ugifte 
pigers opgave at malke køeme, og derfor var det en 
meget brugbar kærestegave til en ung kvinde. 
Foto: Folkedans Danmark.

i Stubberup, der var blevet alene med to 
små børn. Pigen fra Råbylille var blevet ”i 
vejen” i hjemmet, da det skulle overtages 
af hendes halvbror. Parret blev gift, og de 
fik et lykkeligt samliv, trods de praktiske 
omstændigheder, der førte dem sammen.15

Var begge parter enke og enkemand, 
blev der ikke holdt forlovelse. Her aftalte 
man blot at flytte sammen og gifte sig.16

Skulle der holdes bryllup blandt hus- 
mænd, foregik det anderledes end hos bøn
derne. Her var ikke så mange formelle ting 
at skulle igennem og slet ikke så store og 
mange fester. Der blev ikke sendt nogen 
frier afsted. Den unge mand kom selv efter 
aftale til pigens hjem og sammen med hen
des forældre fik de kaffe med hjemmebagt 
kage og fejrede således forlovelsen.17

13. NEU 10.638.

14. NEU 10.686.

15. NEU 10.638.

16. NEU 10.638.

17. NEU 10.686 og NEU 10.638.
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Jaordsgilde
Havde to fundet sammen blandt bønderne, 
kunne man holde et jaordsgilde, hvor for
ældre, naboer og familie var med. Her blev 
forlovelsen hædret ved taler samt god mad 
og drikke, og bryllupsdatoen blev fastlagt.

Blandt husmænd blev der ikke holdt ja
ordsgilde for at fejre forlovelsen. Når to 
unge var blevet enige om at gifte sig, gik 
man i gang med de praktiske forberedel
ser.18

Jaordsgilde, som er det samme som tro
lovelsesgilde, rækker tilbage til en tid før 
kristendommen. Trolovelsen var i lang tid 
det retsgyldige, der beseglede ægteskabet, 
og i middelalderen velsignede kirken blot 
det ægteskab, som to havde indgået. Dette 
foregik dagen efter trolovelsen foran kir
ken. Først med Frederiks Il’s ordinans om 
ægteskabssager fra 1582 blev det lovbe
falet, at en præst skulle medvirke ved tro
lovelsen, der skulle lyses tre gange og, at 
vielsen, som fortsat foregik foran kirken, 
var det juridisk bindende. I 1783 havde 
kongen forsøgt at forbyde gilder i forbin
delse med trolovelse, og i 1799 blev trolo
velsen afskaffet ved lov.19 Men for befolk
ningen, og særligt almuen, var traditionen 
med trolovelsen både som det, der angav 
ægteskabets indgåelse - og som noget der 
skulle fejres - en tradition, der ikke var så 
let at fjerne. De trolovede måtte geme flyt
te sammen, og så kunne brylluppet lægges 
på et tidspunkt, der passede ind i arbejds
året eller andet. Blev man gravid i perioden 
fra trolovelse til vielsen, blev barnet anset 
for ægtefødt, blot man blev gift inden føds
len, og mange brude var da også gravide.20

Som vi kan se i kilderne for Møn, fej
rede bønderne fortsat trolovelsen - eller 
forlovelsen, som man var begyndt at kalde 
det - i 1800-tallet med jaordsgilderne.

Udstyr
Der var blevet arbejdet på de unges udstyr 
gennem det meste af deres liv, hvor tøj og 
boligtekstiler til et hjem skulle være klar. 
Herunder skulle brudesærken og brud
gomsskjorten være særlig fint lavet. Brud
gomsskjorten beskrives som syet med 
”musetænder” på linningerne og med pyn
tesyning på krave og forstykke. Brudgom
men skulle sørge for en seng, mens bruden 
sørgede for indhold. Den unge pige havde 
været i gang i mange år med at sy udstyr, 
men det havde gommens mor ofte også for, 
at han kunne have et passende antal skjor
ter med mere, når han flyttede hjemmefra. 
I 1890 var himmelsengen erstattet af dob
beltseng eller to enkelte senge og hertil 
skulle bruges linned, pudevår, håndklæder, 
servietter, sengetæpper.

Uldne strikkede strømper var en fast del af påklæd
ningen i 1800-tallet. Der skulle derfor strikkes strøm
per til udstyr, men det var også en oplagt kærestegave 
til en ung mand. Foto: Museum Sydøstdanmark.

18. NEU 10.686. 20. Thomsen 2015, s. 79.

19. Christiansen 2013, s. 33 og Kofod 1999. s. 129.
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Hos husmandsfamilien skulle udstyret 
også være i orden inden brylluppet, og 
det havde den unge pige også arbejdet på 
i mange år. Var hun ude at tjene på en gård, 
kunne hun som en del af lønnen få lærred 
til lagner, fjer til dyner og andre materialer 
af sin madmoder.21

Lysning bestilles
Efter forlovelsen eller jaordsgildet blev 
lysningen bestilt hos præsten, og bryllups
datoen kunne endelig fastlægges. Det var 
geme de to unges fædre, der havde til op
gave at bestille lysning. Lysningen skulle 
bestilles mindst tre uger før vielsen, da der 
skulle lyses tre søndage i træk.22

Formålet med lysning var at sikre, at in
gen af de kommende ægtefæller var gift i 
forvejen eller, at andet stod til hinder for, 
at de kunne blive viet. Derfor kundgjorde 
præsten i brudens sognekirke, at det fore
stående bryllup vil finde sted. Hvis nogen 
havde indvendinger, skulle de komme 
frem med dem der. Lysning gik tilbage til 
ordinansen af 1582, hvor det blev bestemt, 
at der skulle lyses tre gange.23

Der indbydes til gilde
Når brylluppet var ved at være tæt på, blev 
gildesbederen sendt rundt. Gildesbederen, 
der også omtales som bedemanden, kaldes 
andre steder for bydemanden (der indbyder 
til gilde), og navnet genfindes endnu i dag 
hos bedemanden, hvor det dog har en anden 
betydning. Gildesbederen skulle være en per
son, der havde gode talegaver, og indbydel
sen blev gerne fremsat som en fast remse.24 

Ofte vidste man godt, hvornår gildesbede
ren kom, så der blev bagt æbleskiver eller 
klejner, og man sørgede i det hel taget for 
at være klar med god beværtning til ham. 
Da det var brudens forældre, der holdt bryl
luppet, kunne det være et familiemedlem 
til dem, der var gildesbeder. Foruden selve 
indbydelsen til festen, blev man også ind
budt til at løse arbejdsopgaver som at pynte 
salen op eller varte op ved middagen.25

Gårdejeren Jørgen Madsen fra Vinde
bæk fortalte i 1933 til Johanne Olsen om 
sine oplevelser mange år tidligere, i 1890, 
da han som 17-årig var til sin fætters bryl
lup i Lilledame.26

Gildesbederen kom til Jørgens foræl
dres gård og indbød dem således: ”Jeg 
har en hilsen fra Henning Nielsen og hans 
kone og de unge folk om i alle vil kom
me til bryllup førstkommende fredag, om 
Jørgen vil sidde bag, og Mette og Anna vil 
være brudepiger, om min moder vil varte 
op, og komme derned dagen i forvejen og 
være med til at lave til gilde, og så ellers 
more os så længe vi lystede, bedes møde at 
spise frokost, følge med til kirken, og ofre 
til præst og degn, følge med tilbage til spi
se til middag”.27

Som ved ovenstående fortælles fra et 
bryllup i Koster, at sønner og døtre på går
den blev inviteret med som brudesvende 
og brudepiger, madmor og husbond som 
gæster til det hele, mens tjenestefolkene 
som karle, piger og drenge blev inviteret 
til at komme og spise til aften og siden del
tage i gildet.28 De var dermed med til den 
sidste del, men måske også sjoveste del.

21. NEU 10.686.

22. NEU 10.686, NEU 10.638 og DFS 1906/43.

23. Kofod 1999, s. 27 og 72.

24. DFS 1906/45E og NEU 10.638.

25. NEU nr. 10.686 og DFS 1906/43.

26. Jørgen Madsen fortæller i 1949 om samme bryllup til 
Møns Folkeblad.

27. 1906/43, DFS. Optegnet 1933 af Johanne Olsen efter 
mundtlig meddelelse af gårdejer Jørgen Madsen.

28. NEU 10.638.
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Fredag var det mest yndede dag at holde 
bryllup, for så kunne festen fortsætte lør
dag og søndag med. Og som vi senere skal 
høre, var der en stor ære i at varte op samt i 
at ”sidde bag” og være brudepige.

Forberedelse til bryllup
Der lå mange forberedelser forud for et 
bryllup på Møn. Der skulle brygges, slag
tes og bages. Først fra 1890’erne kun
ne man købe bayersk øl på Møn. Før da 
bryggede man selv, og til et bryllup skulle 
der brygges meget øl. Præsten i Fanefjord 
skriver i 1824, at tidligere bragte gæsterne 
rug, hvedemel og malt til bryllupsgården 
i god tid inden brylluppet. Siden gik man 
over til at bringe smør, fjerkræ, æg og an
det til gildesgården, som kunne lette udgif
terne.29 Dette var et kærkomment og helt 
nødvendigt tilskud for at kunne holde en 
stor bryllupsfest. Og der var en forvent
ning om, at man gjorde gengæld, når andre 
skulle holde fest. Til de store gilder, som 
de store bryllupper, var der en skaffer.

Det kunne være byens smed eller bød
ker, og hans opgave var at sørge for, at 
skaffe de ting, der var brug for i gildes
gården. Nogle steder var by demanden og 
skafferen samme person. ,

Der skulle bages store mængder, især 
hvis det var til et bondebryllup. Der blev 
bagt grovbrød, sigtebrød, hvedekage og 
søsterkage. I slutningen af århundredet også 
kringle, kaffekage og småkager. Æg og sød
mælk til bagningen hjalp gæster med.30

Dagen før brylluppet blev der båret til 
”hønsegilde”, som det kaldtes. Drenge og 
piger blev sendt afsted til bryllupsgården 
med madvarer, der kunne bruges til bryl-

29. Paludan 1824, s. 274.

30. NEU 10.686 og Madsen 1949.

31. NEU 10.638.

32. NEU 10.686 og DFS 1906/43. 

lupsfesten. Det kunne være høns, ænder, et 
kvart lam eller et andet stykke kød. Smør 
og kaffefløde tog konerne med på selve 
dagen. En husmandskone, der var inviteret 
til et bondebryllup i 1870’eme, medbragte 
således et halvt pund smør, seks æg og en 
lille flaske fløde, mens bondekonerne med
bragte mere.31 Man bidrog dermed ikke 
med lige meget, men i forhold til, hvad 
man havde råd til. Der blev så holdt høn
segilde om aftenen for tjenestepigerne, der 
var kommet med madvarerne.

Men naboerne hjalp også med lagner og 
duge, der blev brugt til at pynte op med. 
Kunne man være i gårdens storstue, blev 
det holdt der, men skulle der mere plads til, 
blev festen holdt i loen eller laden. Lagner
ne blev brugt til at hænge om på væggene. 
Bag brudeparrets plads blev hængt et stort 
dannebrogsflag.

Frem til 1870’erne var skeer, knive og 
gafler noget hver enkel gæst selv medbrag
te. Der var ikke særligt bestik til at tage 
med - man tog med sin egen ske af sup
pefadet.32

I slutningen af 1800-tallet blev store træ
telte taget i brug ved de store bryllupper på 
Møn. Her var plads til mange mennesker. 
Hvis der skulle være plads til 200-300 gæ
ster kunne der lånes to bræddetelte, som de 
også kaldes, med plads til 100-125 siddende 
gæster i hver.33 Fra et bryllup i 1890 i Lille 
Dame fortælles, at træteltene var lånt af to 
musikere, og at der medfulgte knive, gafler 
og træskeer. Det øvrige service blev lånt af 
venner og familie samt af købmanden.34 En 
anden gårdmand fortæller, at til at hente så
dan et gildetelt, som musikerne Poulsen ud
lånte, skulle der bruges syv lange vogne.35

33. DFS 1906/43 og NEU 10.638.

34. Madsen 1949.

35. NEU 10.638.
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Påklædning
Ved bryllup gjaldt det om at være i sit fi
neste tøj. Alt efter økonomisk formåen, var 
der mange måder at skaffe sig det på.

Ved et husmandsbryllup i midten af 
1800-tallet havde den unge brudgom, der 
netop havde være inde som soldat, ikke 
råd til bryllupstøj, så han lånte derfor 
både benklæder og jakke af en kammerat. 
Bruden havde til gengæld fået sig en ny sort 
kjole. En husmandskone pyntede hende 
med en fint broderet hue med nakkesløjfe 
og korsklæde.36

Ved et gårdejerbryllup i 1890 havde bru
den også sort silkekjole på og dertil hvidt 
slør med myrtekrans. Hen ad aftenen skif
tede bruden til en anden kjole, der blev 
beskuet og bedømt af gæsterne.37 Brudepi
gerne havde alle blomster i håret.38

Gæsterne skulle også være i deres pæ
neste tøj. Den 17-årige Jørgens bedste tøj 
blev sendt til skrædderen for at blive pres
set, hvilket ellers ikke var skik på det tids
punkt, og så lånte han en hat af sin ældre 
broder. Han havde godt nok en selv, men 
den var ikke fin nok, og hans forældre ville 
ikke købe en ny til ham.

Brudeoptoget
Brudeoptoget blev i middelalderen omtalt 
som brudeløb og siden ændret til bryllup, 
og dermed har vi navnet på den for bøn
derne største af livets højtider. Brudeopto
get var indbegrebet af brylluppet, for det 
var her, at alle i samfundet kunne se, at to 
mennesker skulle giftes, hvilket var vigtigt 
i et samfund, hvor sådan noget ikke, som 
senere, blev registreret.39

På Møn mødtes gæsterne inden bryllup
pet i brudens eller gommens gård, alt efter 
hvem der havde inviteret dem. Herefter

Brudekjole 1890, som den 21-årige Anna Katrine 
Rasmussen fra Ouregården på Møn blev gift i. Hun 
bar kjolen igen til sit sølvbry llup i 1915, hvortil den 
var blevet forandret noget. Kjole i museets samling 
MMS 1970001x09846. Foto: Inge Christiansen, 
M use um Sydøstdanmark.

36. NEU 10.686. 38. DFS 1906/43.

37. Madsen 1949. 39. Christiansen 2016, s. 33.
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Brudetoget kommer til gården, hvor musikantente 
står klar på gårdspladsen og spiller. I: Dansens og 
musikkens rødder 33, u.å.

kunne de spise frokost sammen. Eller de 
mødtes alle i gildesgården, som ofte var 
brudens hjem, ved 10-11-tiden, hvor de 
kunne spise frokost. Her kunne være retter 
som sylte og skinke samt godt med snaps 
og øl, så humøret var højt, når man drog 
til kirke.40

Efter at have spist frokost kørte alle gæ
ster med brudeparret til kirken. Der næv
nes forskelligt antal gæster i kilderne til 
disse store bryllupper; 100-400 gæster el
ler 30-40 vogne i optoget. Brudeparret kør
te i den forreste vogn. I den anden vogn sad 
to par, som ”sad bag”. I den tredje vogn 
var fire musikanter, som ”blæste på horn”. 
Herefter kom resten af optoget af familie 
og venner i hestevogne.

”At sidde bag” kendes i forskellige variati
oner fra hele landet. Hvis brud og brudgom 
kom i hver sin vogn, kunne de have ”stå- 
bag-koner”, der senere udviklede sig til 
brudepiger, og gommen have brudgomsfø
rere, som senere genfindes som forlovere.

Andre steder nævnes, at en vogn med 
musikanter kørte forrest og blæste i horn 
og, at brud og brudgom kørte med hver 
deres far til kirke. Ellers kørte man i ræk
kefølge efter familieforhold. I kirken blev 
bruden ført op af sin far, hvorefter hun satte 
sig i kvindesiden, mens gommens far led
sagede ham op gennem kirken, hvorefter 
de satte sig sammen og med brudesvend
ene bag sig.

Ved selve vielsen knælede brudeparret 
foran præsten, og efter vielsen blev der 
sunget ”det er så yndigt at følges ad.” Der
efter gik følget op for at ofre til præst og 
degn. Offer i kirken var penge til præst og 
degn og var en del af deres løn. Man betal
te også offer ved andre ceremonier i kirken 
som dåb, konfirmation og begravelse. Med 
tjenestemandsloven i 1919 forsvandt ofrin
ger helt, og præsters lønninger ensrettedes 
med andre tjenestemænds.41

Efter vielsen kørte de hjem igen til gilde 
i gildesgården, mens musikanterne spille
de hele vejen. Musikanterne stod derefter 
på gårdspladsen og spillede for gæsterne, 
der ankom. Der kunne også blive affyret 
bøsseskud.42

Brylluppet skulle geme holdes i bru
dens hjem. Der var dog undtagelser som, 
hvis en gårdmandssøn giftede sig med en 
husmandsdatter. Her kunne det holdes hos 
hans forældre. Der er også eksempler på, at 
bryllup blev holdt på den gård, hvor pigen 
havde tjent.

40. DFS 1906/43 og 10.686.

41. Christiansen 2013, s. 48-49.

42. NEU 10.638.
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Til bryllupsmiddag i første halvdel af 1800-tallet var bordet gerne dækket med tallerkener af træ eller tin, 
fælles grødfade i lertøj som man spiste af med sin egen medbragte ske af træ eller horn samt ølkander og 
klukflasker til brændevin, der ikke måtte stå tomme. ”Saltmads/ad” med de mange former for kød kom også 
ind i et fælles fad og det samme gjorde klipfisken. Foto i: Christiansen 2008.

Hos husmandsfamilier skulle man ved 
bryllupper også til og fra kirke. I midten 
af 1800-tallet kunne det foregå ved, at en 
gårdmand kørte for dem til kirke.43 Hus- 
mænd havde normalt hverken heste eller 
vogne.

Bryllupsmiddag og fest
i første halvdel af 1800-tallet
I begyndelsen af 1800-tallet kunne bryl
lupsmiddagen bestå af klipfisk og risengrød 
med godt med brændevin og øl. Man spiste 
af fælles fade, som det store grødfad, der 
ses på billedet. Hver person havde så med
bragt sin egen ske, som man spiste både 
grød og klipfisk med. Men var det et af de 
store bryllupper med 100-200 deltagere på 

Møn, kunne man servere ”saltmadsfad”, 
der kunne indeholde pølser, saltet flæsk, 
sylte og ribbensteg. Eller også kunne me
nuen bestå af oksekød med sovs, suppe, 
forskellige stege, sylte, bergfisk (tørret, 
udblødt kogt torsk) og endelig søsterkage. 
Dertil brændevin, øl og kaffe. Festen kun
ne vare 2-3 dage, og til sidst fik gæsterne 
”klædemad” med hjem, der kunne være et 
stykke hvedekage - som var hvedebrød - 
pakket i et klæde.44

Efter middagen blev der danset. Dette 
foregik i øverstestueme, hvoraf de mest 
rummelige var på knap 40 m2. Dansene to- 
og treture samt menuetter var i 1824 efter
hånden blevet fortrængt af engelske dan
se og valse. Mændene beholdt deres hat

43. NEU 10686. 44. Paludan 1824, s. 274.
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Bondebryllup 1866 med brud og brudgom i centrum, hvor alle er bænket til middagen. Rummets vægge er 
beklædt med hvide lagner, som blev brugt til at pynte op med. Selve rummet må til dels være kunsterens fanta
si. Der ses en mellemting mellem en stue med store vinduer og en lo med synlige hanebjælker. I: Illustrerede 
Tidende 1866.

på, mens de dansede. Præsten i Fanefjord 
fandt bøndernes øverstestuer, trods deres 
forholdsmæssige store størrelse, snævre og 
med kvælende støv, når så mange perso
ner, som til et bryllup, ville danse.45

I midten af 1800-tallet kunne en bryl
lupsmiddag hos en husmandsfamilie fore
gå som følgende. Efter at en gårdmand 
havde kørt dem til og fra kirke, fik de en 
fiskeret og sødsuppe. Gårdmandens kone 
kom med fløde og smør og et stort stykke 
flæsk. Til kaffen var der sigtekage (sigte
brød), rugbrød og honning. Fisk blev gerne 
serveret på et særligt fiskefad, hvor fisken 
lå på selve fadet, mens den fastsiddende 
skål i midten indeholdt sennepssovs.

Efter brylluppet
I begyndelsen af 1800-tallet havde man på 
Møn en særlig skik efter brylluppet. Her 

kunne fattige nygifte mænd tage rundt med 
en ledsager og bede om sædekom. Hver 
bonde plejede da at give en kvart til en hel 
skæppe (1 skæppe=17 liter) rug, byg, malt 
eller ærter, mens andre dog kun gav et fint 
brød. Sådan en nygift mand, der havde væ
ret på rundtur i omegnen, kunne komme 
hjem med 10-20 forskellige komvare, som 
var et godt tilskud til både husholdningen 
og agerdyrkningen, men kunne også en 
stor udgift for bønderne. 1 1804 gav en en
kelt bonde 2,5 tønde kom i brudegaver.46

Bryllupsmiddag og fest
i anden halvdel af 1800-tallet
Jørgen Madsen har fortalt om, at et bon
debryllup på Møn i 1890 kunne holdes i et 
stort trætelt. Som udsmykning kunne der 
være ”et brudesmykke” som var et skilt 
med navne, dato og årstal for brylluppet.

45. Paludan 1824, s. 278. 46. Paludan 1824, s. 278.
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Den kun 17-årige Jørgen sad ved siden af 
gommen, mens hans kusine sad ved siden 
af bruden. Jørgen og hans kusine havde på 
vej til og fra kirke ”siddet bag” dvs. kørt i en 
vogn umiddelbart efter brudeparrets vogn. På 
den anden side af Jørgen og hans kusine sad 
det andet par, der i vogntoget havde ”siddet 
bag”. Det var skik, at brudgommen beholdt 
sin høje hat på, mens der blev spist. Fædrene 
sad også med til bords, men det gjorde mød
rene ikke, for de havde den særlige opgave at 
tage den første del af serveringen.

Brudgommen mor bar det første fad 
suppe ind til brudeparret. Derefter servere
de brudens mor, og så de nærmeste koner 
i familien. Og siden serverede nogle ældre 
piger. De yngre piger sad med til bords 
som brudepiger. Det var dermed omvendt 
af, hvad man senere oplevede til fester, 
hvor unge piger kunne servere og de ældre 
sad til bords.

Andre samtidige kilder nævner, at ved 
siden af brudeparret sad præsten ved den 
ene side og degnen ved den anden side. 
Dernæst brudens og gommens forældre, så 
brudepigerne, forriderne og forloverne og 
så det øvrige følge. Der var dækket mange 
lange borde, og foran brudeparret kunne 
stå to brudelys.

Sidst i 1800-tallet kunne maden bestå 
af bollesuppe, som var hønse- eller okse
kødssuppe med kød- og melboller, urter 
og svesker. Peberrodskød (kogt kød med 
peberrodssovs). En af kilderne nævner, at 
til peberrodskødet spiste man brød og ikke 
som senere kartofler. Til dessert kunne 
man få lagkage eller svesketærte. Til ma
den skulle være rigeligt af øl og brænde
vin, som blev afløst af vin i slutningen af 
1800-tallet. Til lagkagen fik man portvin 
og kirsebærvin. Skulle det være fint, fik 
man også kransekage.

Præsten kunne holde tale, og så blev 
kaffe og kage serveret; store hjemmebag
te kringler og søsterkager. Andre omtaler

Jørgen og Kristine Larsen blev gift i 1893 i Tostrup 
på Møn. Jørgen var da 21 år, mens Kristine var 18 
år. Kristine var datter af smed Kristian Rasmus
sen og hans kone i Tostrup. Foto: Møns Museum 
1995010F005.

et større kaffebord sidst i århundredet med 
sodakage, waleskringle, sukkerbrødskage, 
lagkage, medaljer og småkager samt cog
nac til mændene.

Musikanterne spillede til. Under mid
dagen blev der sendt en tallerken rundt, 
hvorpå man lagde penge til de fattige og 
derefter en anden tallerken, hvor man lag
de penge til musikanterne. Efter middagen 
blev borde og bænke ryddet væk, og så 
blev der danset danse som vals og polka.

Sidst på aftenen var der kold mad: gåse-, 
ånde- og hønsekød, røget kalve- og lam
mekød, kogte æg og forskellige pølser. 
Dertil masser af øl.
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Gildet fortsatte til den lyse morgen, og 
skulle brudeparret køre bort, kunne der 
blive kastet sko eller risengryn efter dem.47 

For at få sådan et stort gilde til at lykkes 
var ikke kun slægt og standsfæller involve
ret. Også en lang række håndværkere med 
hustruer, som af og til hjalp på gården, 
hjalp til. Konerne hjalp i køkkenet, og en 
af håndværkerne var gerne skaffer og skul
le hele gildet igennem sørge for, at intet 
manglede.48

Til andendagsgilde - om lørdagen - kom 
opvarterne og den nærmeste familie. 100 
mennesker kunne det sagtens blive til.

Om søndagen var brudefolkene i kirke 
sammen med de nærmeste gifte i famili
en. Herefter tog man hjem til risengrød 
og steg. Til grøden fik man sødt øl i skåle, 
som man langede til med skeerne på gam
meldags maner.49

Husmandens bryllupsfest
De store bondebryllupper med deres man
ge traditioner kommer let til at skygge for, 
at en stor del af befolkningen slet ikke 
holdt så store bryllupper. På landet boede 
også husmænd, håndværkere og landar
bejdere, og deres bryllupper foregik mere 
beskedent om end, der også var forskel her 
alt efter, hvad økonomien formåede. Fat
tiges bryllup kunne foregå blot med brud 
og gom i kirken samt deres to vidner. Der 
blev sunget et par salmer ved alteret, hvor 
degnen sang for, mens ellers var der ingen 
festligheder.50

En af kilderne nævner, at hos husmænd gik 
det mere stille af end hos bønderne. Der 
var ikke nær så mange gæster. En kogeko
ne stod for maden, og et par piger vartede 
op. Johanne, der selv var husmandskone og 
havde oplevet bryllupper både hos bønder 
og husmænd, fandt, at der ved husmænde- 
nes bryllupper var ”mere højtid over sådan 
et stille og alligevel pænt bryllup end over 
et støjende og stort gilde.”51

Afslutning

Bondebryllupper i 1800-tallet på Møn var 
et stort projekt at stable på benene og af
holde, da der kunne være flere hundrede 
deltagere. Det krævede et særligt forhold 
blandt de involverede, hvor man bidrog 
med arbejdskraft, naturalier og stillede op 
til de roller, der skulle udfyldes for at et 
bryllup gik rigtigt til. Der var rigtig mange 
fester at gå til, så man var del af et net
værk, der altid skyldte eller havde ydelser 
til gode. Og det bidrog i høj grad til sam
menhængskraften i lokalsamfundet. Der 
var dog også mange på landet, der ikke var 
en del af det, og de har ikke efterladt sig 
helt så mange kilder, men vi hører dog om 
deres mindre bryllupper.

47. NEU 10.638. 50. NEU 10.638.

48. NEU 10.638.

49. DFS 1906/43 og NEU 10.638.

51. NEU 10.686.
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Helligåndskirken

Den katolske kirke i Vordingborg

1940-2016

Af Berit M. Christensen
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Helligåndskirken ved indvielsen d. 16. April 1994. Foto: Ivan Nielsen.

I 2016 lukkede den lille katolske kirke på 
Chr. Winthersvej nr. 4 i Vordingborg, og 
kirkebygningen blev solgt til ikke-kirke- 
ligt brug. Kirken blev bygget så sent som 
i 1940, så det var en kort historie, der der
med fik sin afslutning. Til gengæld er det 
historien om en af Danmarks mest bemær
kelsesværdige kirkebygninger, eftersom 
den fra 1940 og frem til 1994 kun bestod 
af en kælderbygning - eller en krypt!

I forbindelse med lukningen og nedpak- 
ningen af kirkens inventar, besluttede me
nigheden at give kirkens store smedejerns
kors til Museum Sydøstdanmark. Korset 
har prydet kirkens facade helt tilbage fra 
indvielsen af kryptkirken, så det har gjort 
hele historien med. Ved samme lejlighed 
fik museet mulighed for at scanne en ræk
ke billeder fra 1993/94, hvor kirken blev 
bygget færdig. Siden har jeg haft lejlig
hed til at interviewe flere af menighedens 
medlemmer samt Julian Bodnar, som var 
kirkens præst i 70’eme og 80’eme. Til
sammen med arkivalsk materiale omkring 
kirkens historie på Katolsk Historisk Arkiv 
i København og i Vordingborg Kommu

nes Ejendomsarkiv udgør det materialet til 
denne artikel om Helligåndskirkens korte 
historie.

Helligåndskirkens kors som blev givet til Museum 
Sydøstdanmark i forbindelse med lukningen af 
kirken i 2016. Foto: Museum Sydøstdanmark.
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Katolik i Danmark før 1849
Da man tog det første spadestik til den nye 
kirke i Vordingborg, havde Danmark haft 
religionsfrihed i næsten et helt århundrede. 
Inden religionsfriheden blev formuleret i 
den nye grundlov i 1849, havde det i prin
cippet været umuligt at praktisere katoli
cisme i de 300 år, der var gået siden Refor
mationen. Helt så simpelt var det imidlertid 
ikke, for også i mellemperioden fandtes 
der katolikker i Danmark, som - om end i 
meget begrænset omfang - havde mulighed 
for at praktisere deres tro. Op igennem år
hundrederne så staten nemlig sin interesse 
i at tiltrække personer med viden, færdig
heder og velstand, som kunne være landet 
til gavn, og blandt disse var der udover jø
der og reformerte også katolikker. De var 
især at finde indenfor militæret, indenfor 
specialiserede industrier, hoffet og blandt 
de udenlandske gesandter og deres ansatte.

Hos gesandterne fra Mellem- og Syd
europa lå muligheden for katolsk religions
udøvelse*. Man havde nemlig indrømmet 
de magtfulde gesandter retten til at udøve 
deres tro, når de opholdt sig i det lutherske 
Danmark, samt at indrette kapeller i forbin
delse med deres boliger. Religionsudøvel
sen i disse kapeller var kun beregnet for 
gesandtskabets husstand, men i realiteten så 
den danske øvrighed igennem fingre med, 
at gudstjenesterne tiltrak katolikker fra hele 
København. Det, man fra statens side kon
centrerede sig om at undgå, var først og 
fremmest, at lutheranere kom i kapellerne, 

da man ikke ønskede nogen form for mis
sion. Kapellerne skiftede beliggenhed op 
igennem tiden, alt efter hvilken gesandt der 
var vært for dem. I midten af 1700-tallet 
fandt gudstjenesterne sted i forbindelse med 
den østrigske gesandts bopæl i Bredgade 
25, og i 1765 blev der opført et grundmuret 
katolsk kapel bag denne ejendom. Det blev 
starten på Skt. Ansgar Kirke i København, 
som siden blev den katolske domkirke.2

Udenfor København var mulighederne for 
at komme til katolsk gudstjeneste begræn
set til fristædeme i Hertugdømmerne og til 
fristaden Fredericia. Udenfor disse områder 
skete det dog også, at man måtte indrette sig 
nødtørftigt for at gøre det muligt at tiltrække 
attraktive udenlandske katolikker.1 Blandt 
de mest markante eksempler er Holmegaard 
Glasværk, hvortil der i 1835 blev hentet en 
lille gruppe bøhmiske glasarbejdere for at 
arbejde med værkets nye hvidtglasovn. Ar
bejderne var katolikker, og straks ved deres 
ankomst opstod der et problem af religiøs 
karakter, da der blandt de nytilkomne var 
flere ugifte unge par.4 De unge ønskede at 
gifte sig, og stillet overfor den konkrete 
udfordring, blev der sendt bud til gesandt
skabskapellet i København. Herfra blev der 
så sendt en katolsk præst til Holmegaard til 
at forestå vielserne, som fandt sted i glas
værkets inspektørbolig. I de følgende år søg
te disse katolikker til kapellet i København i 
forbindelse med eksempelvis barnedåb, om 
end flere valgte at lade deres børn døbe i den 
lokale, lutherske kirke i Fensmark.

1. Frossel, P. Hampton: Diplomati og religion. Gesand
terne for de katolske magter og deres kirkepolitik i 
Danmark c. 1622-1849, Kbh. 1990, og Berit Christen 
sen: Klinten i Herrens Ager. Spørgsmålet om religiøs 
tolerance i Danmark 1660-1700. Upubl. speciale 
2002.

2. S. Ansgars Kirke, Danmarks Kirker, København, bd. 
5, 1983, p. 306 ff.

3. På den jyske hede var der katolske tyske bønder, som 
blev betjent fra Fredericia, og som siden fik lov at 
oprette en katolsk skole. I Hellebæk var der flamske 
våbenmagcre, som blev betjent via præsterne fra 
gesandlskabskapellet i København. Jørgen Nybo Ras
mussen: Katolikkers retsstilling fra reformationen til 
grundloven, i: Religionsfrihed i 150 år. En jubilæums
hilsen fra danske katolikker og baptister, 1999, p. 30 f.

4. Hansen, Ole Pilegaard: Den katolske menighed om
kring Holmcgaards Glasværk og Fcnsmark, i: Årbog 
for Historisk Samfund for Præstø Amt, 2001.
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Efter religionsfriheden
Så da religionsfriheden blev indført med 
grundloven af 1849, var der allerede ka
tolikker i Danmark. Mange var der imid
lertid ikke tale om, og religionsfriheden 
i sig selv gjorde ikke, at antallet med ét 
slag voksede eksplosivt, selvom der blev 
etableret menigheder i mange byer. Fra 
omkring århundredeskiftet og frem til ca. 
1930 blev polske landarbejdere imidler
tid i stort omfang hentet til Danmark for 
at arbejde i roemarkerne. Mange kom som 
sæsonarbejdere og rejste hjem igen, men 
med tiden valgte et par tusinde at bosætte 
sig permanent i Danmark. Her kom de og 
deres efterkommere til at udgøre grundla
get for de store katolske menigheder, som 
voksede frem særligt på Lolland-Falster. 
Mellem 1900 og 1935 forøgedes den ka
tolske kirkes medlemstal på landsplan med 
ca. 20.000, og dertil kom ca. 5.000 konver
titter.5

På Sydsjælland og Møn, boede der ef
terhånden også en del katolikker. Langt ho
vedparten var ligesom på Lolland-Falster 
polakker og efterkommere efter de polske 
landarbejdere, som havde fundet arbej
de på de lokale gårde og godser og havde 
slået sig permanent ned i området. Kato
likkerne på Sydsjælland havde ingen egen 
kirke men hørte under det sogn, der var 
blevet etableret i Næstved og var henvist 
til at tage til gudstjeneste der. De tidligste 
efterretninger om starten på en menighed 
i Vordingborg fortæller, at pastor Resch i 
1913-14 flere gange skal være kommet 
cyklende helt fra Odense for at læse mes
se hos en privat familie. I 1929 begyndte 
pastor Steidl fra menigheden i Næstved at 

læse messe en gang om måneden på Hotel 
Kong Valdemar eller på Missionshotellet, 
og redemptoristerne fra Næstved fortsatte 
siden med det.6

Et hus til Herren
- også i Vordingborg
Men der var et stærkt ønske om en egen 
kirke i Vordingborg, og i 1932 blev der 
oprettet en fond med det formål at skabe 
grundlaget for en sådan. Blandt initiativta
gerne stod vordingborgenserne Fritjof Jen
sen og grosserer Aage Hee. Helt grundlæg
gende var det naturligvis at finde et sted at 
bygge, og i 1933 lykkedes det at erhverve 
en byggegrund på Chr. Winthers vej. Set 
i et historisk perspektiv trak denne grund 
tråde langt tilbage i tiden, da området i 
middelalderen sandsynligvis havde hørt 
under byens helligåndshus.7 Tilbage stod 
imidlertid udfordringen med at skaffe pen
ge til opførelsen, da menigheden kun talte 
et par hundrede medlemmer, og der ingen 
tvivl var om, at pengene først og fremmest 
skulle rejses lokalt. De følgende år lagde 
menigheden derfor et stort arbejde i at ind
samle penge. Blandt andet blev der meget 
opfindsomt solgt små støttemærkater af 
form som mursten. Værdien af ”murstene
ne” var på enten 1 krone eller 50 øre, og de 
blev solgt under mottoet ”Mursten til Hel- 
ligaandskirken i Vordingborg - Vi vil rejse 
Herren et hus”. De små byggesten kunne 
desuden samles og indsættes i et lille hæf
te, så de tilsammen dannede en mur.

Sideløbende med indsamlingen af penge 
blev der taget kontakt til den københavn
ske arkitekt Gunnar Glahn, som var udset 
til at være arkitekt på projektet. Glahn var

5. Nellemann, George: Polske landarbejdere i Danmark 
og deres efterkommere. Et studie af landarbejder-ind- 
vandringen 1893-1929 og indvandrernes integration i 
det danske samfund i to generationer. Nationalmuseet 
1981 og Lene Tønder Buur: Marja fra Galizien, i: 
Personalhistorisk Tidsskrift 2016, p. 35-54.

6. Katolsk Ugeblad. 88. årg.. 1940, nr. 40. p. 635. Ka- 
tolsk Historisk Arkiv, og interview med menighedsrå
dets medlemmer.

7. Understreges i ovenstående Katolsk Ugeblad.
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I forbindelse med indsamlingen af penge til opførelsen af Helligåndskirken blev der trykt små støttemærka- 
ter i form af mursten, som kunne sættes ind i et samlehæfte, så det kom til at ligne en muret væg, når bogen 
var fuld. Foto: Museum Sydøstdanmark.

et oplagt valg, da han netop i disse år teg
nede flere af den katolske kirkes bygninger 
- således bl.a. klokketåmet til Skt. Ansgar 
Kirke i Bredgade og Sankt Mariæ Kirke på 
Frederiksberg. Den byggegrund, der var 
blevet købt, var ganske stor, og der var der
for mulighed for bygge andet og mere end 
blot en kirke. Der blev derfor taget kontakt 
til Set. Hedvig-søstrene på Dalum Kloster i 
Odense, da man håbede at få dem til at en
gagere sig i Vordingborg. Ordenen havde 
etableret sig i Danmark helt tilbage i 1906 
og var især kendt for at oprette børnehjem, 
hospitaler og plejehjem, og det var netop 
et plejehjem med tilhørende kapel, man 
håbede, ordenen ville etablere i byen. Det 
lykkedes imidlertid ikke. Søstrene afslog i 
1939 og gentog afslaget umiddelbart efter 
Befrielsen, med henvisning til at de ikke 
ville havde kræfter til at magte opgaven.8 
Fra en mødeindkaldelse i 1937 fremgår 
det, at man på dette tidspunkt både disku
terede bygning af kirke og en skole, og i 

Vordingborg Kommunes arkiv ligger des
uden en tegning af Gunnar Glahn på et 
stateligt beboelseshus, som menigheden i 
1938 fik tilladelse til at bygge på den vest
lige del af grunden.9

I sidste ende viste det sig dog ikke muligt 
at realisere nogen af de øvrige projekter, og 
selve kirkebyggeriet endte ganske ydmygt. 
Efterhånden var det blevet vanskelige tider 
for nybyggeri, og i stedet for at bygge en 
kirke i middelalderinspireret ”landsbystil” 
med kamtakkede gavle, som det oprindelig 
havde været tanken, endte det med, at man 
besluttede at bygge en midlertidig kirke i 
form af en krypt.10 1 1939 gik byggeriet i 
gang, og kirken blev bygget på et budget 
på 31.590,84 kr. efter tegning af Gunnar 
Glahn." Det fremgår klart af en redegørel
se fra Glahn til byrådet i Vordingborg fra d. 
19. september 1939, at det var meningen, 
at krypten skulle danne fundament for den 
kirke, der skulle ”bygges ad åre”. Det sam
me gjaldt for de øvrige planer om bebyggelse

8. Breve afhh. 31-7-1939 og 19-11-1945, Katolsk 
Historisk Arkiv.

9. Indbydelse til møde om kirkesagen 3-5-1937, og 
Vordingborg Kommunes Ejendomsarkiv vurdering af 
byggesagen 1938.

10. Brev fra murermester A. V. Günther til sognepræst 
Karl Harmer, 18-3-1937, Katolsk Historisk Arkiv.

11. Brev til Pater Karl Harmer fra murermester A. V. 
Günther 23-11-1939, Katolsk Historisk Arkiv.
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Gunnar G la hus tegning afkryptkirken. Selvom det fia starten var tanken, at krypten skulle være fundament for en 
senere "rigtig kirke", findes der ikke bevaret nogen samtidig tegning afen sådan. Foto: Museum Sydøstdanmark.

på grunden, som måtte stilles i bero, indtil 
konjunkturerne var blevet bedre, og indtil 
da måtte arealerne lejes ud.12

Kryptkirken stod færdig allerede året 
efter, og blev indviet af biskop Suhr som 
Helligåndskirken d. 15. september 1940. 
Tanken var givetvis, at kirkebyggeriet hur
tigt skulle genoptages, og kirken bygges 
færdig, men den midlertidige situation 
skulle komme til at strække sig helt frem 
til 1994.

Menighedsliv i kryptkirken 
Udefra var der tale om et noget ejendom
meligt nybyggeri, men indvendig blev kir
ken indrettet, så den ikke adskilte sig fra

andre kirker, og den fungerede efter hen
sigten i de efterfølgende mange år. Det 
allervigtigste var naturligvis også, at det 
endelig var lykkedes menigheden at få sin 
egen kirke. Den talte på tidspunktet for kir
kens indvielse ikke flere end omkring 230 
medlemmer, så den var af begrænset stør
relse, og selv med egen kirke forblev den 
lille.13 Planerne om at bygge flere bygning
er på grunden blev med tiden opgivet, og 
i 1980’erne blev den del af grunden, som 
lå tættest på stationen, solgt fra til parke
ringsplads. Forinden havde den i mange 
år været udlejet som kolonihaveområde til 
borgere i byen, men økonomisk kunne det 
ikke svare sig.14 Oprindelig havde der jo

12. Gunnar Glahn til Vordingborg Byråd 19-9-1939, 
Katolsk Historisk Arkiv.

14. Interview med Julian Bodnar.

13. Danmarks ”mærkeligste” kirke er til salg. Sjællandske 
13-2-2016.
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Kryptkirken - af fotoet fremgår tydeligt, hvor lavt i terrænet den la. Foto: Ivan Nielsen.

været ønske om at etablere en katolsk sko
le i byen, men det blev opgivet. I stedet gik 
menighedens bøm i byens folkeskoler og 
tog ikke til den katolske skole i Næstved.15

Organisatorisk vedblev kirken at være 
knyttet til sognet i Næstved. Vordingborg 
udgjorde et såkaldt kirkedistrikt og var 
at betegne som en selvstændig menighed 
men lå stadig organisatorisk under sognet 
i Næstved.16 Således var det også præster 
fra Næstved, som i de første årtier betjente 
menigheden. 1 1973 blev pater Julian Bod
nar imidlertid med en halvtidsstilling ud
nævnt til ansvarlig præst for Vordingborg, 
samtidig med at han også virkede som 
præst i Næstved og siden i Nykøbing.17 
Onsdag, torsdag og søndag var Bodnar i 
Vordingborg og boede i en lejet lejlighed 
på Marienbergvej, som menigheden også 
brugte til mødeaktiviteter. I denne periode 
var der omkring 170-180 medlemmer af 

menigheden, og til messerne kom der ty
pisk 25-30 medlemmer18. I 1990 overtog 
pater Josef Dudek hvervet som præst i Vor
dingborg, men også han virkede samtidig 
i Næstved.

Kirken bygges færdig
I alle disse år fungerede Helligåndskirken 
som ramme om menighedens liv. Der var 
og blev dog tale om en kryptkirke, og helt 
ideelt kunne det aldrig blive. Man savne
de en rigtig kirkebygning, og det hændte, 
at medlemmer af menigheden foretrak 
kirken i Næstved til bryllupper og begra
velser. Dertil kom udfordringer afledt af 
kirkens beliggenhed i kældemiveau. Den 
blev oplevet som mørk, og indeklimaet var 
ikke det bedste. Menighedens medlemmer 
måtte af og til sidde med overtøjet på i den 
kolde del af året, og oplevede at væggene 
kunne være fugtige.19 I forbindelse med

15. Ibid. 17. Interview med Julian Bodnar.

16. At der internt har været uklarhed omkring menighe
dens status fremgår af et notat udsendt af general
vikaren Lars Messerschmidt d. 4-11-1990, Katolsk 
Historisk Arkiv.

18. Ibid.

19. Interview med menighedsråd og notat om bygningen af 
den nye kirke af 25-2-1993, Katolsk Historisk Arkiv.
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Indenfor var kryptkirken indrettet som enhver anden katolsk kirke. Foto: Ivan Nielsen.

snevinteren 1978/79 dryppede det decide
ret ind i kirkebygningen med vand.20 Langt 
frem betød det store økonomiske udfor
dringer for den lille menighed i form af re
noveringsarbejder, så i 1992 ansøgte man 
Ansgarstiftelsen om penge, så man endelig 
kunne bygge kirken færdig.21

Anledningen var, at man nu stod overfor 
så omfattende istandsættelsesarbejder, at de 
ville beløbe sig til en pris på over 600.000 
kr. Situationen var så desperat for menighe
den, at den overvejede helt at opgive projek
tet omkring kryptkirken, sælge grunden og 
i stedet købe en allerede eksisterende byg
ning et andet sted i bymidten og indrette den 
til kirke i stedet. Den eneste bygning, der 
umiddelbart kunne være en mulighed, var 
den gamle ”hjemmevæmsgård” på Marien
bergvej. Ejendommen var velbeliggende i 
nærheden af stationen og havde et passende 
antal kvadratmeter. Dertil kom, at den i no
gen grad måske allerede kunne minde om 
en kirke. Problemet var imidlertid, at der

både skulle penge til købet af bygningen og 
til ombygning, før den kunne tages i brug. 
Derudover havde menigheden overvejet 
forskellige løsninger med at sætte rigtig tag 
på kryptkirken. Hvorom alt var, så ville dis
se løsningerne alle koste en del penge, og 
så ville de alligevel have karakter af nødløs
ninger. Så det menigheden i sidste ende an
søgte om var at få støtte til endelig at bygge 
den kirke ovenpå krypten, som havde været 
den oprindelige tanke, da intet andet rigtig 
kunne være en tilfredsstillende løsning.

Den gamle "hjemmeværnsgård" på Marienbergvej.

20. Interview med Julian Bodnar. 21. Brev fra menighedsrådet til biskoppen og det biskop
pelige råd, 17-5-1992, Katolsk Historisk Arkiv.
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Menigheden henvendte sig siden til tøm
rermester Mogens Nielsen i Karrebæks
minde, som tidligere havde bygget en til
bygning til den katolske skole i Næstved, 
og bad ham lave en skitse til en kirke, som 
skulle bygges direkte ovenpå krypten. Kir
kerummets størrelse ville svare til krypt
kirkens, men derudover indeholdt den også 
en lille lejlighed til præsten, så man ville 
slippe for lejemålet på Marienbergvej. 
Det var tømrermesterens vurdering, at det 
blot ville tage ca. 4 måneder at bygge kir
ken, og at det kunne gøres for 1,5 million. 
Overvejelsen var derfor, om det var mere 
fornuftigt at bygge nyt eller renovere vide
re på den gamle kirke.22

I sidste ende var beslutningen ikke så 
svær. Stillet overfor så store udgifter på 
et midlertidigt byggeri, var nybygning 
den eneste rigtige løsning. Så pengene

blev bevilget, og byggeriet blev startet 
op i 1993. Nu var arkitektfirmaet Hugo 
Holkjær Aps i Næstved inde over, og året 
efter stod kirken færdig.23 Den færdige 
kirkebygning var blevet en helt enkel 
bygning, som ikke væsentligt adskilte sig 
fra en moderne villa. Medvirkende hertil 
var, at kirken ganske vist havde en klok
ke men ikke noget klokketåm. Det var 
derudover det ganske specielle træk ved 
den nye kirke, at den blev bygget med kor 
mod vest og ikke mod øst, som i kirker 
normalt. Det skyldtes, at kirken lå vest 
for adgangsvejen på Chr. Winthers vej, 
så den naturlige indgang til kirken var i 
øst. I kryptkirkens tid havde koret været 
placeret mod øst, men det havde skabt 
praktiske udfordringer, så derfor valgte 
man denne helt pragmatiske løsning ved 
nybyggeriet.

Rejsegilde på den nye kirke. På billedet ses tydeligt, hvordan man har bygget kirken ovenpå krypten. 
Foto: Ivan Nielsen.

22. Notat af 25-2-1993. Katolsk Historisk Arkiv. 23. Vordingborg Kommunes Ejendomsarkiv.
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Procession af deltagende præster ved indvielsen af den færdige kirkebygning i 1994. Foto: Ivan Nielsen.

Den nye Helligåndskirke blev under stor 
festligholdelse indviet d. 16. april 1994 
af biskop Hans Martensen. Kirkens in
teriør var blevet skænket fra alle dele af 
landet: Orglet var en gave fra et menig
hedsmedlem på Amager, alteret kom fra 
kirken i Slagelse, korsvejen fra Set. Hans 
Kirke i Hørsholm og døbefonten fra Skt. 
Joseph-Søstrene i Odense, mens korset, 
Guds Moder-billedet, evighedslampen og 
klokken i sakristiet var gaver fra Polen.24 
Stoltheden i den lille menighed over ende
lig efter så lang tids venten at komme i mål 
med kirkebygningen var stor, og derfor var 
det naturligvis ekstra bittert at måtte lukke 
og sælge kirken allerede i 2016.

Afslutningen på en æra
Lukningen af Helligåndskirken var en 
konsekvens af en udvikling, som op igen
nem den sidste del af det 20. og starten 
af det 21. århundrede var tydelig i hele 
landet. Det samlede antal katolikker i 
Danmark er i dag ganske vist højere end 
nogensinde efter Reformationen, men an
tallet i provinsen er gået stærkt tilbage i 

forhold til København.25 Lolland-Falster 
havde eksempelvis tidligere nogle af lan
dets absolut største menigheder - for blot 
50 år siden var Nakskov den tredjestørste 
katolske menighed - men i dag er det sam
lede antal katolikker på øerne faldet med 
60 procent, og alene i Nakskov med 78. 
Da menighedernes medlemmer i høj grad 
udgøres af ældre mennesker, må det des
uden forudses, at tallet kun vil falde yder
ligere i de kommende år. På denne måde 
spejler forholdene for den katolske kirke 
den generelle problematik om affolknin
gen af landområderne, og samtidig spiller 
assimilation og den øgede verdsliggørel
se af vores samfund naturligvis også en 
væsentlig rolle. Svaret på denne store ud
fordring har fra den katolske kirkes side 
været at nyordne sig, og udarbejde en 
plan for, hvordan katolikkernes betjening 
fremover skal foregå26. Resultatet blev, at 
flere kirker måtte lukke - deriblandt Vor
dingborg. Menighedens udfordring i den 
situation var, at den altid havde været lil
le. Da byggeriet af kryptkirken gik i gang, 
talte den 230 medlemmer, og ved luknin-

24. Katolsk Orientering 1994.

25. Ifølge den katolske kirkes hjemmeside www.katolsk. 
dk, er der i 2016 44.644 katolikker i Danmark.

26. Det nye katolske Danmarkskort, Katolsk Orientering, 
nr. 1,16. januar 2015, og Status på kirkelukningeme, 
Nyt fra bispedømmet, 23 september 2016 på www. 
katolsk.dk.
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Aktuelt foto af den tidligere kirkebygning ved udgangen af 2017. Bygningen huser nu DMR, 
Dansk Miljørådgivning. Foto: Museum Sydøstdanmark.

gen blot 14927. Reelt var der til sidst kun 
omkring 40 aktive, og det var for få til at 
bære en menighed28. Så beslutningen blev 
at sammenlægge menigheden med Vor 
Frue i Næstved, men således at menighe
den fortsat hed Vor Frue. Menighedsrådets 
medlemmer indgik dog i det nye menig
hedsråd. Undtaget herfor var Møn, som i 
stedet blev lagt sammen med menigheden 
i Nykøbing Falster.29
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Familien Johansen 
og Villa Galina 
under anden 
verdenskrig

Af gamle Dagbøger

18-4-1959

Af Gudrun Jessen
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Jeg så forleden en mus blive stukket af en 
bi. Den gjorde en halv snes høje spring hen 
over fliserne (det var nede ved vores nye 
fliseterasse), hvorefter den tumlede om 
under en busk og besvimede. 10 minutter 
efter var den død.

20. maj 1959

Jeg har været hos Aksel og Emma i aften. 
Jeg kom kl. otte, og da var Emma først ved 
at stege sild, for hun havde været ude at 
kræve Røde Kors-penge ind. Men så sad 
jeg og så på, at de spiste sild og fik selv 
en portion rabarbergrød med. Aksel kom 
i fortællehumør, og denne her skal jeg nu 
have skrevet ned, mens jeg har den i frisk 
erindring, om jeg så skal være søvnig hele 
dagen i morgen. Aksel fortalte om dyreop- 
levelser:

”Næ, ded sjoveste jeg har oplevet, ded 
var nede i Doktorrenden. Der løb en ram
ler og snuse’ omkring - sådan en stour 
håre. Jeg stod jo ganske stfl’e og sku si’e, 
hva han vjl’e. Ha’ løv nærmer og nærmer 
omkring mig, å’ til sidst kom han hiel hen 
å’ snuse te min gummistøvi’. Åh, ha’ biøv 
så forskræk’e. Ha’ foer lige op i loften - 
så’en en mieter eller mier, å’jæ nuede lig å 
få smukked armen ind om ham, å dær sad 
ha’ så. Jæ tænkt’ jo ve’ me sæl: Hva ska du 
nu gøre. Men så kom jæ i tanke om — å så 
tov jæ nied i min anden lomme å fek min 
kniv frem, å så skar je såden en lil’e rids i 
ha’s øre - sådden lig’ så ded ek growede 
sammen igen. Ded var jo så hældi, at ha’ 
sad sådden mæ howede fremouer. Å så løf
te’ je lig’ armen - å som ha’ ku’ rende. Je’ 
sa’e jo te Bloch, a’ hves han skod sådden 
en håre, så var ded min.

Næ, jæ’ ha’ aldrig høer nouet te ham si
enere.”

Når Aksel fortæller, foregår det meget 
langsomt, og han må trække vejret midt i 

ordene og ind imellem le lidt ad det, han si
ger, mens hele hans store, rare ansigt ellers 
lyser af troværdig alvor.

Kommentar: Aksel Johansen var vores 
nærmeste nabo gennem mange, mange år. 
Emma var hans datter. Han og hans kone, 
Fru Johansen bestyrede Villa Galina, som 
ligger kun nogle få hundrede meter fra So- 
phiehøj. Hvornår de er kommet dertil, ved 
jeg ikke; men de var der hele min barndom 
til nogle år efter krigen, i den periode, hvor 
Villa Galina var egnens store mål for søn
dagsudflugten og for ungdommens fritids
fornøjelser. Man kan ”slå den op på nettet” 
og se, hvordan den ser ud nu om dage, så 
smukt beliggende ved bredden af sin skov
sø og med en skovklædt bakke bagved og 
gammel bøgeskov til begge sider.

I Aksel Johansens tid var der legeplads 
oven for bakken bag huset. To mægtigt høje 
gynger, som kunne fryde børn og ungdom, 
når man fløj mellem bøgekronerne. Der 
var vippe og balancestang og en karussel, 
som man selv holdt i gang ved at løbe på 
den runde bundplade.

I Aksel og Fru Johansens tid var der ikke 
elektricitet indlagt og heller ikke vand. Alli
gevel solgte de is i store mængder somme
ren igennem, og man kunne købe kaffe og 
hjemmebagte horn - Villahom! Uhm! - og 
gul sodavand. Når man kom ind i gangen 
foran køkkenet, duftede der af kaffe og ny
bagte horn og renlighed. Døren stod åben 
til køkkenet, men der har jeg aldrig været 
inde, kun set gennem døren, hvor der var en 
lav tremmelåge, som holdt Villagæsteme på 
deres rette plads. Men indenfor i krogen til 
højre for køkkendøren stod en vældig tøn
de, som kunne rumme tyve spande vand 
ad gangen. Den fyldte Aksel fra en pumpe, 
halvt nede ad bakken mod Villasøen. Fire 
gange hver dag var det almindelige, hvis der 
ikke var særligt travlt. Så måtte der naturlig
vis mere til. Aksel bar to ”spander” ad gan
gen i et åg over skuldrene; de almindelige 
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zinkspande, der hver vel rummede 12 liter. 
Til at hjælpe sig havde de deres voksne døt
re, i min barndom og ungdom tvillingerne 
Emma og Ebba, som også hjalp med ser
vering ved middagsselskaber, bl. a. hos os 
på Sophiehøj, men også hos alle andre, der 
brugte den form for selskabelighed. De var 
meget smukke begge to, og navnlig Emma 
kom vi til at kende godt, idet hun hjalp min 
mor gennem mange, mange år. Om hende 
har jeg de smukkeste erindringer om et dyg
tigt, diskret, varmhjertet, hjælpsomt menne
ske. Jeg kan endnu høre hendes lidt slørede 
stemme sige: ”Nu skal jeg hjælpe dig”, og 
så lærte jeg noget, som er kommet mig til 
gode lige siden.

Men tilbage til Villa Galina og Aksel.
Aksel arbejdede i skoven om vinteren. 

Om sommeren var der nok for ham at gøre 
på traktørstedet. I de varme sommerdage 
var der et mylder af mennesker. På bak
ken neden for huset, hvor brønden også 
lå, var der indrettet cykelstativer af gran
rafter. De fungerede udmærket og kunne 
rumme, syntes jeg, hundredvis af cykler. 
Der var cykler med træklodser på peda

lerne til lillesøster, som havde arvet fra en 
ældre i søskendeflokken, og cykler med 
sadlen smedet fast længere nede ad stel
let, end meningen oprindelig var. Der var 
drenge, der hjulede rundt på voksencykler 
på skrævs med det ene ben ind under stan
gen, uden at det tilsyneladende generede 
dem det mindste. Det kunne ske, at der var 
en tandem - meget interessant, og der var 
cykler med sidevogn til den spæde eller 
to cykler side om side med babyvognen 
spændt fast imellem.

Vest for søen var der en slags båse, også 
af granrafter, så man kunne spænde heste
ne fra og give dem mulepose på og sætte 
vognene lidt til side. Ponyvogne, måske 
en jumbe, fladbundede arbejdsvogne med 
gummihjul, der var gode til mælkekørsel 
med en 12 -14 junger, og hvor man kunne 
sætte en agestol på til de voksne til søn
dagskørsel med madkurv og mulepose un
der sædet og plads til børn i vognbunden 
bagved. Måske med et forspand af et par 
sejge norske fjordheste, der kunne bruges 
både for plov og for vogn, praktisk for dem 
fra de små brug på 10 - 15 tdr. land.

Villa Galina 1942.
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Landauere og jagtvogne kom ved jagterne 
om efteråret - med kusk på bukken, når 
jagtherrerne kom for at spise deres med
bragte madpakke på Villa Galina - med 
snaps til - højst to, når min Far var vært.

Men sommersøndage op ad bakken foran 
Villaen var der tykt af en broget skare. Fa
milierne bredte tæpper ud, Mo’er slog sig 
ned med madkurven og kunne for en sjæl
den stund få lov at sidde stille i sin pæne 
blomstrede sommerkjole - eller undertiden, 
hvis det bare var for varmt, i den laksefar- 
vede tricot charmeuse underkjole. Fatter 
gik omkring med seler og skjorteærmer 
med elastikbånd over albuen - og fandt li
gesindede at snakke med, eller han skulle 
ned for at se til hestene. Ungerne sværmede 
larmende omkring, og der var kamp om le- 
geredskabeme, specielt gynger og karrusel, 
men også det morsomme ringspil, der var 
hængt op i en kæmpebøg ved opkørslen til 
Villaen. To ringe hang i reb ned fra en tvær
stang, og man skulle så få dem til at gribe 
fat om en krog på stammen. Det krævede et 
særligt kneb, som vi nabobøm selvfølgelig 
var vel trænede i. I min barndom var krogen 
rigeligt fri af stammen. Nu er den fuldstæn
digt overgroet; man kan kun ane en knude 
på den tykke stamme. Folk havde madkurv 
med, men kaffe og sodavand kunne man 
købe og en is til børnene. Sådan en dag slog 
firs ”spander vand” ikke til. Aksel gik næ
sten i fast rutefart med sit åg over skuldrene, 
og fru Johansen må have været segnefærdig 
foran det hede komfur med kaffemaskinen 
og ovnen fuld af villahom, mens Emma og 
Ebba løb med kaffekander og solgte is og 
sodavand fra en luge i køkkenvæggen.

Vi var der dagligt, fra isbilen med Helle
rup Is første gang om foråret - hvor fryde
fuldt - kørte forbi på korsvejen neden for 
Sophiehøj. Ikke at vi dagligt kunne få lov 
at købe is; men fra den dag begyndte som- 
merfornøjelseme på Villaen, og der var an
dre børn at lege med eller slås med.

Til Villa Galina hørte der lidt jord, nok 
til at de kunne holde en ko, som om som
meren gik på græs på en eng bag bakken 
med legeredskabeme, festpladsen kaldet. 
En dag under krigen, jeg tror, det var i 
1943, en augustdag ved totiden blev der 
luftkamp lige over vores hoveder mellem 
engelske og tyske jagere. Jeg husker det, 
som var det i går, den fløjtende lyd af gra
nater, der slog ned i nærheden, og det hæv
des, at jeg var bange, hvad jeg ikke selv 
kan huske, men det er da troligt; jeg var 
otte år. Andre tog det mere roligt. Sophie
høj og Villa Galina ligger jo kun få hundre
de meter fra hinanden, Aksel og Ebba var 
i engen for at se til koen og overværede jo 
så også luftkampen og granatregnen, som 
faldt tættere dér, hvortil Aksel sindigt be
mærkede til Ebba: ”Nu må vi vist hellere 
løwe”. Aksel var meget sindig. Altid. Så vi 
var klar over, at det her gik dybt, når han 
ligefrem følte trang til at løwe.

Aksel var kæmpestor. I sine yngre dage 
”gik han patrulje”, d.v.s. at han gik vagt om 
natten for om muligt at forhindre krybskyt
teri, noget som de store godsers jagtvæ
sen var plaget af. Den majaften, hvor jeg 
sad og så på, at han og Emma spiste sild, 
spurgte jeg ham ud, men fik ikke meget at 
vide. Kun at hans bevæbning bestod af en 
knortekæp, og at det havde været hans ar
bejde i 34 år, og at ”ded hævede jeg med 
i -fireogtredve”. ”Ja - ah”, sagde Aksel ind 
imellem mine spørgsmål - ”ja - ah”. Hans 
stemme var gammel og lidt hæs, og jeg hu
sker, at han blev fjern i blikket, men der 
kom ikke noget svar. Det har nok ikke væ
ret behagelige erindringer, ikke noget for 
mine ører at høre på.

Jeg nævnte festpladsen, hvor gyngerne 
og vippen og balancestangen i Aksels tid 
var de eneste legeredskaber. Siden kom der 
mere til. Den lå på bakken lige bag Villaen, 
og der blev Grundlovsdag fejret. Vi fik fri 
fra skole klokken tolv og fik rent sommer
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tøj på og kedede os grueligt gennem po
litikernes taler fra den blomstersmykkede 
talerstol. Men der var sort af mennesker, 
og det var vidunderligt at stå og synge un
der de høje, gamle bøgetræer. Fædrelands
sange, som folk vist kunne udenad. ”Jeg 
elsker de grønne lunde”. Den sang kan den 
ældre del af os over hele landet stadig syn
ge af fuld hals, blot en enkelt forsanger har 
en sangbog.

Da jeg gik i anden klasse i Vester Egede 
forskole, blev der om sommeren på Villa 
Galina afholdt basar til fordel for Røde 
Kors, som min mor var formand for. Det 
må have været i 1942 og var min barndoms 
næsten største kulturelle begivenhed. Sa- 
mariteme viste, hvad de kunne med hensyn 
til katastrofehjælp, og min lidt ældre bror, 
det heldige asen, var ”offer med brækket 
ben” og skulle bæres på en båre og have 
skinner på benet og gazebind om panden. 
Der var boder med tombola og lotteri og et 
folkeliv uden lige. Jeg vandt et halvt pund 
kaffe, som jeg har min mor mistænkt for at 
bytte ud med Richs i min lille dukke-kaf- 
fe-dåse. Vi skolebørn sang tostemmigt, og 
jeg blev aldeles ”høj” af den musikalske 
oplevelse: ”1 alle de riger og lande —” og 
”1 skovens dybe stille ro”.

Dilettantkomedie blev også spillet på 
Villa Galina, formodentlig til Sankt Hans, 
i hvert fald husker jeg en aften med bål i 
en olietønde på søen. Det foregik ved vest
bredden, hvor der var en åben festplads 
mellem søen og en bakkeskråning, som 
var glimrende egnet som tilskuerplads. 
Folk sad på tæpper og medbragte klapsto
le. Også sådan en aften var der sort af men
nesker i sommerkjoler og vest og skjorte
ærmer, med vrinskende heste i nærheden 
og hundredevis af cykler i cykelstativerne.

Der kunne vi opleve vilde skuespil om 
riddere og svende og skønne, ulykkelige 
piger, som måtte reddes fra tvangsægte
skab med den rige nabos kedelige søn. At 

se skovfoged Hoffmeyer på hesteryg med 
guldgalioner og kongeblå fløjlsbukser - 
med schnurbart og fjerbusk i hatten - var 
jo grænseoverskridende for en otteårig, 
men ikke noget i sammenligning med at 
se sadelmageren fra Bråby i rollen som 
klovn. At han kunne være så morsom.

Ham havde jeg ellers altid været så ban
ge for, når han kom ved forårsrengøringen, 
hvor gulvtæpperne var lagt ud på græs
plænen, og han gik med sin 3-meter lange, 
tykke læderpisk og bankede løs ”og gjorde 
ved”. Og når han reparerede stole, skifte
de rygbeklædning, som ikke var slidt, ud 
med stolesæder, o.m.a.. Så arbejdede han 
i vognporten og var ikke til at slå et ord 
eller et smil af. Måske ikke så underligt i 
betragtning af, at han havde munden fuld 
af små, blå søm, som til et barns store 
fascination blev spyttet ud i rask tempo, 
et ad gangen, når stof og agramaner skulle 
sømmes på igen.

Nu må jeg gøre et lille sidespring. Min 
far, Svend Kindt, blev i 1926 ansat som 
skovrider for Gisselfeld, Holmegaard og 
Brattingsborg skovdistrikter af Hs. Excel
lence, Lensgreve Aage Danneskjold- Sam- 
søe, som var sjette og yngste barn i sin ge
neration. Forud for ham var der født fem 
komtesser, men der skulle jo komme en 
søn til at overtage posten som overdirektør 
for Gisselfeld Kloster. De fem komtesser 
var børn og unge piger i tiden omkring år
hundredeskiftet, og til dem blev der lavet 
et net af stier, så de kunne ride, køre eller 
spadsere i Hesede skov rundt om Villa Ga
lina og Sophiehøj. De stier havde vi megen 
glæde af i min barndom, og mange af dem 
ligger vist endnu i farbar stand. En af dem 
går rundt om Villasøen - ”en rejti holde-af- 
sti”, hvor unge par kunne sværme i de lyse 
sommemætter, noget de gamle bøgestam
mer vist stadig bærer vidnesbyrd om med 
mange hjerter og forbogstaver skåret ind 
i barken. Stien fører om til Hanebjerg, en 
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meget høj bakke syd for søen. Den var be
vokset i min tidligste barndom med gam
le bøge, som måtte fældes, da krigen kom 
med pligthugst og anden galskab.

Under krigen voksede min søskende
flok op, og sommeraftener holdt vi af at gå 
over til Hanebjerg for at se solen gå ned. 
Hundene fulgte med, og så sandelig også 
en lille, selskabelig kattekilling. Det var en 
ordentlig klatretur, men belønningen lå på 
toppen i form af en udsigt over det halve 
Midtsjælland, helt op til Ringsted, hvor vi 
kunne se Skt. Bendts kirke i solnedgangs
skæret. Vi havde gode sangstemmer, hele 
familien. De blev brugt sådanne aftener. 
Måske Mor havde sneget en Kongesang
bog med i lommen, så kunne vi andre nok 
synge med udenad.

Sådan en aften kunne det hænde, at vo
res Far gav kaffe på Villaen, hvis den øver
ste veranda var ledig. Erstatningskaffe med 
villahom - ah - og udsigt over søen med 
snadrende ænder og blishøns. Det kunne 
ske, at der blev givet dispensation fra sen
getiden for de mindste, og vi fik lov at sove 
en time længere næste morgen og fik sed
del med, hvis det var skoledag. Vi gik kun 
i skole hver anden dag, men landsbyskolen 
fik først sommerferie langt hen i juli.

Hanebjerg blev beplantet med rødgran, 
og Haslev skiklub fik lov at anlægge et par 
brede løjper til to af siderne. En af dem var 
meget stejl og med et drabeligt skihop, hals
brækkende og ikke noget for en klodrian som 
mig. Men smedens Teddy kunne, og Orla Ni- 
colaisen og Vagn Svenson - i gummistøvler, 
på hjemmelavede ski med sejlgamsbindin- 
ger. Mine ski var også hjemmelavede af min 
ældste bror, som var tømrerlærling, men jeg 
havde rigtige bindinger. Gad vidst, hvor de 
drenge er henne nu. De var mine beundrede 
plageånder og kunne lige så godt alle tre have 
heddet EEE-mil - som ham fra Lønneberg. 
De er såmænd nok blevet sognerådsformænd 
alle tre. Som Emil.

Søen var forbudt område. Vi måtte hver
ken svømme eller sejle eller løbe på skøjter 
på den sø. Den var Fiskemester Bechs ene
område. Der var karper og krebs, som blev 
”høstet” hvert fjerde år, simpelthen ved at 
han tømte søen for vand gennem en sluse 
og trak vod hen over søbunden og skovle
de karperne op i store hyttefade og flyttede 
dem over i cementdamme i nærheden af 
Klosteret, hvorfra de så blev hentet efter 
behov til spisebrug. Krebsene blev taget 
i ruser og har ganske sikkert været efter
stræbt af krybskytter.

Men der var endnu en grund til, at vi 
ikke måtte komme på søen, hvor tyk isen 
end var. Det var en opdæmmet sø med 
vand fra en bæk, Malerbækken, og af
grænset af en dæmning langs den nordlige 
bred. En god, fast, macadamiseret vej lø
ber oven på dæmningen med Villa Galina 
mod nord og søen mod syd, og der er ikke 
mange, der tænker på, at nord for vejen, 
lige efter opkørslen til huset er der en dyb 
slugt over for slusen. Den slugt er syv me
ter dyb, og når slusen trækkes op, fosser 
vandet fra søen som et vandfald ned i den 
og afslører, at den fortsætter lige så dyb på 
den anden side af vejen under søens ellers 
så uudgrundelige vandspejl. Det er det, der 
udnyttes ved karpefiskeriet; men det kan 
jo have andre, katastrofale virkninger med 
den stærke strøm.

Der var aldrig nogen, der fortalte os, at 
det var grunden til, at isen ikke kunne blive 
sikker på Villasøen.

En dag i 1959 skete så katastrofen. Et 
selskab fra Jylland kom i bil ad vejen over 
slusen og lagde lidt sent mærke til et skilt, 
at herfra var vejen privat og gennemkør
sel ikke tilladt. Altså ville de vende - med 
det katastrofale resultat, at de bakkede ud i 
søen, hvor den var allerdybest. Ejler Han
sen, som på det tidspunkt havde overtaget 
forpagtningen, så det og kom løbende ned 
mod søen, og i det samme kom min Far 

42



kørende på sin knallert og brølede til Ej
ler, at han skulle hoppe i. men Ejler kunne 
ikke svømme, så i stedet blev det min Far, 
der smed tweedjakken og de tykke knæ
bukser og sprang i, mens Ejler styrtede op 
til huset for at ringe efter Falch. Min Far 
dykkede ned flere gange, men kunne ikke 
holde vejret længe nok til at nå ned og få 
bildørene op. Jeg tror aldrig, han rigtigt 
kom over den skuffelse. Fysisk set heller 
ikke over den forfærdelige anstrengelse i 
den iskolde vand. Han var 69 år gammel. 
Vidunderligt nok havde en af de tre passa
gerer i bilen åndsnærværelse nok til at vide 
præcis, hvad der skulle til for om muligt 
at blive reddet, idet han fik de andre til at 
vente, til bilen var så fuld af vand, at det 
nåede dem til halsen. Så først måtte de prø
ve at åbne bildørene; så først ville trykket 

være tilpas ens på begge sider af dørene, at 
det var muligt. Tænk sådan en koldblodig
hed - sådan et mod. Det lykkedes, og de 
tre passagerer kom ved egen hjælp op til 
overfladen og kunne hjælpes i land af min 
Far og Ejler Hansen. Føreren af bilen var 
død; man mente af hjertestop ved chokket.

Artiklen er skrevet for en del år siden og 
har ligget hen - glemt. Det er den vist for 
god til. Måske nogen endnu kan huske det 
samme som jeg og vil finde det morsomt. 
Nu er det ikke mere forbudt at synes, at 
barndommen har sine gode sider.

Den store bøg med ringspillet er fældet.
En kærlig hilsen til egnen og alle, som 

kan huske.

Gudrun Kindt Jessen

Gudrun Jessen

Gudrun Jessen, født Kindt, datter af Skovrider Sv. Kindt og frue, 
vokset op på Sophiehøj, nabo til Villa Galina, gik i skole i V. Egede i 
3 år, hverandendagsundervisning. Begyndte som 6-årig, var vistnok 
en værre tudeprinsesse.
”Skoleembedseksamen” (cand. mag.), gift 1960 med sognepræst Peter 
N, Jessen, Thyregod - Vester, præstekone, undervist i gymnasieskolen 
i 31 år, pensioneret 1999, oversætter, foredragsholder, m.m.
3 døtre, 6 børnebørn, Eva oldebarn + en i vente.
Bor nu i Give.
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Hulveje og hoved
færdselsårer i det 
sydlige Sjælland 
fra oldtid til nu

Af Peter Bjørn Jensen og Henrik Pienge Jensen
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Indledning
Kan man stadig finde fortidsminder her 
i området, som ikke allerede er kendt og 
registreret hos de relevante myndigheder? 
Det kan man, for vi har i de sidste ca. 20 år 
fundet masser af gravhøje, rester af stendys
ser, hulveje og oldtidsmarker samt befæst
ningsanlæg. Det er der primært to årsager 
til, nemlig vores generelle interesse for de 
historiske minder samt at specielt Peter er 
kommet meget i skovene. Vi er oriente
ringsløbere, og Peter har deltaget i rekogno
sceringen af de kort, som vi selv producerer 
specielt til denne sport. I forbindelse med 
dette tegnearbejde kommer man overalt i 
skoven, og netop skovene gemmer på man
ge også upåagtede fortidsminder. Denne ar
tikel vil primært handle om hulveje i Præstø 
Amt, men også om nogle af hovedfærdsels- 
åreme i dette område.

Hovedfærdselsåreme
Den primære færdselsåre fra Sjælland ned 
til Lolland-Falster og Møn og videre til det 
nordtyske område løber nord-syd igennem 
amtet, og lige nord for Vordingborg er der 
få kilometre mellem fire vejsystemer, nem
lig oldtidsvejene, vejene fra Middelalderen 
op til 1800-tallets lige hovedveje og ende
lig de nutidige motorveje.

En anden vigtig færdselsåre løber fra 
Næstvedområdet til Køge og videre til 
Nordsjælland og til Stevns, også den har 
efterladt sig mange spor i landskabet.

Disse færdselsårer og deres relation til 
de beskrevne hulveje vil blive analyseret 
og vurderet løbende.

Hulvejene
Det er vanskeligt at forestille sig landska
bet, som det så ud for bare 100 år siden, 
for ikke at tale om oldtidens landskab. Af
vanding, dræning og regulering af vandløb 
var tidligere næsten ukendte begreber, så 
det var meget vanskeligt at færdes især i 

de regnfulde perioder. Derfor fulgte veje 
og spor altid de tørreste områder, og ho
vedfærdselsårerne findes derfor tit på selve 
vandskellet - Den jyske Hærvej er et sko
leeksempel derpå. Nogle steder måtte veje
ne dog passere kuperet terræn og vandløb, 
og hvor disse steder nu er i skove, kan man 
være heldig at finde både ældgamle og ny
ere hulveje. Skovene skærmer heldigvis 
for disse vejrester, fordi de ikke dyrkes 
på samme måde som markerne i det åbne 
landbrugsland.

Det er vanskeligt at bestemme et gam
melt vejspors alder, det kræver at man finder 
daterbare genstande i eller ved disse veje. 
I takt med at der indførtes vogne, voksede 
behovet for vejanlæg - de ældste primitive 
hjul er fra bondestenalderen og i bronze- og 
jernalderen må vogne have været talrige.

I jernalderen var vores område og det 
østlige Sjælland tilsyneladende et rigt om
råde med mange landsbyer, og mange af 
skovene var dengang opdyrkede, det viser 
den mængde af markstykker, der nu tyde
ligt kan ses på de nye korttyper. De rige 
grave, som er fundet bl.a. ved Udby, Rød- 
stofte, Himlingøje og Varpelev viser også 
tydeligt, at Sydøstsjælland især i romersk 
jernalder (år 0 - 400 e.v.t.) var særdeles 
rigt og sandsynligvis også et samfunds
mæssigt velorganiseret område.

Der følger nu en detaljeret gennemgang 
af de mange fund af hulvejssystemer. På 
oversigtskortet er vist de områder, som 
bliver omtalt. Vejene fra oldtiden er vist 
med grøn farve, og vejene fra middelal
deren til 1800-tal let er vist med rød farve. 
Færdselsåren langs Stevns Å og Trygge- 
vælde Å stammer sandsynligvis også helt 
fra oldtiden. Cirklerne viser de steder, hvor 
de beskrevne hulveje findes. Der indledes 
ved Sjællands sydkyst og fortsættes deref
ter mod nord. Det skal understreges, at alle 
analyser og vurderinger står for forfatter
nes egen regning.
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Oversigtskort. Kortet viser de formodede hovedfærdselsårer, hvor artiklens hulveje findes.

Langs hele Sjællands sydkyst er der fun
det spor efter aktiviteter helt fra stenal
deren, og overalt er der flintredskaber og 
flækker fra forarbejdningen. I stort set alle 
skove ses lave volde fra oldtidsmarker og 
højryggede agre. I Vintersbølle skov og 
Store Fredskov ses enkelte hulveje ned til 
stranden. Mange af oldtidens overfartsste
der til Falster, Møn og Bogø vurderes til at

være her, hvor den korteste strækning over 
åbent vand findes, og den lille ø, hvor mo
torvejen nu løber hedder jo også Farø (at 
fare = at rejse) og hjørnet på Falstersiden 
Famæs. Først fra vikingetid/middelalder, 
hvor skibene bliver større og mere sødygti
ge, foregår den vigtigste trafik nu på ruten 
Vordingborg-Gåbense.
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Hulveje i Troldbjerg Skov (tidl. Ørslev Kohave). Skyggekort Troldbjerg Skov.

Troldbjerg skov
I Troldbjerg skov, som før hed Ørslev Ko
have, støder vi på de første større systemer 
af hulveje. Ved indkørslen i skovens nord
vesthjørne ses et vifteformet system på 3-4 
hulveje, hvor de længste er ca. 125-150 m. 
Den ene retning fører mod og over en lille 
bæk tæt ved skovkanten. I oldtiden skulle 
man helt herind øst om Ørslev mose, hvis 
man vestfra ville ned til overfartsstederne 
eller til det store overdrev - Stensved. De 
store moseområder og vandløb blokerede 
nemlig for sikker færdsel helt ovre fra Næs 
ved Avnø ljord. Længere inde i skoven 
mellem Kamillahøj og Rævebanke kan 
man fra skovvejen se to nord-syd gående 
hulveje ved et lille vandløb; den længste 
hulvej er ca. 75 m. Vejenes retning peger 
op mod Ørslev og kan være et af de nord
gående spor op mod næste forhindring i 
Lekkendeskovene.

Kallevad skov
Navnet fortæller os, at der her har været et 
vadested. Her skyder højere terræn sig ud 
i Ørslev mose fra begge sider, og sådan
ne steder er normalt velegnet til vade- el
ler brosteder. Kallevadets alder kender vi 

ikke, men det kan være helt fra oldtiden, 
og det må senest være opstået i den tidlige 
middelalder, da Vordingborg blev en vig
tig fæstning og udgangspunkt for utallige 
krigstogter.

Den nuværende bro, som fører den tid
ligere Hovedvej 2 (HV 2) over Næsåen, 
hedder Kallevad bro. Forgængeren for HV 
2, den gamle Vordingborg - Køge lande
vej, førte også over åen her. Denne vej var 
aktiv som hovedlandevej indtil 1832, hvor 
den nye lige landevej endelig blev færdig 
efter store forsinkelser, som skyldtes dels 
Englænderkrigen og dels den efterfølgen
de landbrugskrise. Den gamle Vordingborg 
- Køge landevej vil vi møde senere i ar
tiklen.

Igennem skoven fører 6-7 hulveje ned 
igennem slugterne mod vadestedet, som 
må have ligget lidt øst for Shell tankens 
område. De fleste af hulvejene løber i den 
østligste af slugterne, som er dannet under 
afsmeltningen ved istidens afslutning. Der 
fører en skovvej ind langs skrænten lige 
før broen. Man kan ane en lav vejdæmning 
frem mod åen, som nu er reguleret, så nøj
agtigt hvor vadet fandtes, kan ikke siges 
med sikkerhed.
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Hulveje i Kai levad Skov.

Lekkendeskovene
Betegnelsen Lekkendeskovene bruger vi 
her som fællesbetegnelse for skovene fra 
Ambjerg skov i vest ved HV 2 og til sel
ve Lekkende gods i øst. Dette skovområ
de rummer utallige hulveje fra oldtiden 
og frem til nyere tid. I dette område skal 
den nord-syd gående hovedfærdselsåre 
igennem vanskeligt passabelt terræn -

derfor hulveje og skov. Også vest-øst 
gående vejstræk fra oldtiden findes her. 
Det er Memå-dalen og dens forlængelse 
mod vest, som har givet færdslen i ældre 
tider den store udfordring. Til sidst i artik
len vil udviklingen af hovedfærdselsåren 
nord-syd, i dette område igennem tusinder 
af år, blive uddybet.

Hulveje i Ambjerg Skov.

W.

Skyggekort Ambjerg Skov.
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Hulveje i Lekkende Skov. Skyggekort Lekkende Skov.

Ambjerg længst mod vest rager op i kote 
90, og bare 2 km syd derfor er man i Ørslev 
mose nede i kote 2, så Ambjerg er og var 
virkeligt et fikspunkt. Den ældgamle ho
vedfærdselsåre løber her fra Ørslev vest 
om Skallerup og videre mod Faksinge, og 
i skovens østkant findes to ca. 200 m lange 
hulveje parallelt med den nuværende vej 
Ørslev-Skallerup-Udby.

I Udbyskovens østlige del er der mindre 
hulveje i skrænterne vest for søen Bund
løs. Det ene system er tæt på den gamle 
asfaltvej Teglstrup-Udby, og det består af 4 
hulveje og 1 vejdæmning længere mod øst. 
Det sydlige system består af 3-4 hulveje på 
50-75 m pegende mod syd over dalen vi
dere mod Skallerup. Er der mon et stenlagt 
vadested i engen?

Det mest spektakulære område med 
hulveje er på skrænten ned mod dalen fra 
Lerhuset på begge sider af vejen Ørslev- 
Ugledige. Her giver en bred jordbro mu
lighed for rimeligt nemt at komme over 
Memå-dalen mellem Benthes sø og Ug
ledigesøen. Denne mulighed har man ud
nyttet, måske helt fra oldtiden, primært for 
færdselsåren fra syd, men også fra Skalle

rup fra vest. Indtil 1832 passerede hoved
landevejen Vordingborg-Køge dalen her, 
og vejføringen fra Ørslev mose over Ug
ledige - Skibinge - vest om Præstø vide
re over Fakse og Karise til Køge er stadig 
næsten den samme. Hvornår linjeføringen 
blev flyttet fra Ambjerg til Lerhuset vil 
blive diskuteret, når næste vejsystem Bro
skovvejen og Storkeskoven beskrives.

Man kan parkere ved vejkrydset ved 
Lerhuset og derfra udforske de ca. 10 im
ponerende hulveje, som fører ned i dalen 
på begge sider af vejen. Den længste er 
ca. 125 m. På skyggekortet kan man også 
tydeligt se svage vejspor i skoven mod

Den store hulvej ved Lerhuset i Lekkende Skov.
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Hulveje i Storkeskoven ved oldstidsvejen. Skyggekort Storkeskov og Oldtidsvejen.

A

Ørslev og også mange mindre hulveje ses i 
skoven langs vejen til Skallerup. Man kan 
så gå og filosofere over, hvilket skræm
mende syn det må have været for beboerne 
langs vejen, at se avantgarden af Karl X 
Gustavs rytterhær komme her den 11. fe
bruar i 1658, og hvor selveste svenskekon
gen måske overnattede på en gård i Tegl
strup, inden hæren næste dag fortsatte mod 
Køge. Ved juletid samme år, kom mange af 
rytterne tilbage for at erobre Møn, hvilket 
ikke lykkedes i den omgang. Operationen 
blev sandsynligvis opgivet, fordi tropperne 
skulle tilbage til lejren ved Bellahøj for at 
forberede Stormen på København den 11. 
februar 1659.

Broskovvejen og Storkeskoven 
Hvornår blev der bygget bro over Even? 
Det kan oldtids- og middelaldervejen ved 
Broskov måske fortælle! Broskovvejen, 
som den kaldes, blev udgravet og frilagt 
af Nationalmuseet 1959-61. Det kan man 
læse detaljeret om i Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1962.

Ved Broskov fører den nord-syd gående 
hovedfærdselsåre over den vanskeligt pas

sable dal ved Hulebækken. Dens vigtig
hed som færdselsåre understreges af, at 
vejen over vadestedet er bygget efter den 
romerske vejbygningsmetode. Fund om
kring den peger på, at den må være anlagt 
i 300-tallet. Som omtalt i artiklens indled
ning var Syd- og Østsjælland i den periode 
et velorganiseret område, hvor den leden
de høvding eller konge boede i Himling- 
øje, og hvor gravfund fra rigdomscentrene 
i området omfatter værdighedstegn eller 
gradstegn, som understøtter teorien om et 
velorganiseret samfund. I landsbyen Bro
skov er der udgravet jemaldergrave, og sel
ve Broskovvejen er den mest spektakulære 
oldtidsvej i Danmark. Desværre er den p.t. 
oversvømmet i en sådan grad, at brolæg
ningen ikke kan ses.

I middelalderen, fund tyder på 1300-tal
let, er der lagt en ny belægning henover 
dele af oldtidsvejen, og det ses tydeligt, at 
da havde man helt glemt romernes fremra
gende byggemetode.

På nordsiden af dalen fører flotte hulve
je i både vest, øst og midten op over skræn
ten i Storkeskoven. Den længste af disse 
hulveje er ca. 150 m. Til både vadestedet
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Hulveje ved Krobækken i Mellemskov. Skyggekort Mellemskov.

og Storkeskoven er der offentlig adgang 
fra Broskovvej.

Vadestedets stenlægning fra 1300-tallet 
kan tyde på, at færdslen dengang stadig gik 
vest om Even. Engang efter middelalderen 
må der være blevet slået bro over Even, og 
siden da er hovedfærdselsåren gået øst om 
Evendalen og vest om Præstø ad forskelli
ge vejføringer. Ældre kort viser vejføringer 
fra Beidringe og direkte op mod Evenbro. 
Senere blev den foretrukne vej lagt over 
Rones Banke, Skibinge og videre til broen.

Mellemskov og Leestrup skov
De næste store forhindringer for ho
vedfærdselsåren er flere vandløb ned til 
Præstø flord. Det mest markante er Kro
bækken, som løber i en dyb dal med stejle 
sider. Skrænterne er næsten overalt meget 
høje og stejle. Det bedste overgangssted er 
åbenbart der hvor Sølperupvej nu er ført 
over bækken i Mellemskoven. Dalen her
fra mod nord er så flot, at den hedder Him
merigsdalen. Lidt længere mod syd ligger 
den gamle vandmølle, som tidligere hed 
Helvedes mølle, men nu benævnes Helle
des mølle.

I Mellemskoven nord for Sølperupvej i 
selve Himmerigsdalen er der sikre rester af 
2-3 overgangssteder med hulveje på nord
siden af bækken. Her har vandets kraft i 
århundreder ændret selve bækløbet, så ved 
det ene overgangssted slutter hulvejene nu 
højt oppe på skrænten. Der ses også re
ster af stensatte vad i bækken samt rester 
af mølledæmninger. De vigtigste og mest 
omfattende overgangssteder er øst for bro
en på Sølperupvej. Det vestligste af disse 
overgangssteder er uden tvivl det mest 
benyttede med ca. 5-6 hulveje på begge 
sider af bækken. Der er mange sten i bun
den af bækken og nogle steder kan man se 
særlige stensatte pakninger. På nordsiden 
af bækken er der her konstateret et sten
sat vej stykke på mindst 20 m længde ned 
mod bækken. Dette vejstykke gemmer sig 
i sumpet jord tæt ved overfladen, og noget 
tyder på, at den er sat med tilpassede fla
de sten. Mon det er en Broskovvej nr. 2? 
Kun en arkæologisk udgravning kan afslø
re dette. Området er svært tilgængeligt og 
meget overgroet, og kun i vinterperioden 
kan man få det rette overblik over denne 
imponerende vandløbspassage.
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Den største hulvej i Mellemskov.

I den østligste del over mod Helledes Mølle 
er der også en overgang med en tydelig 
stenpakning i bækken og 3-4 hulveje op 
mod Bækkeskov Stræde. På skyggekor
tet kan man se svage spor af vejføringen 
videre igennem Mellemskoven primært 
mod øst, hvor man allerede i vestkanten 
af Leestrup skov møder en ny forhindring 
- Herredsbækken. Her fører 4-5 hulveje 
ned til bækken i et ret kuperet område. Her 
er der 2 overgangssteder og mange sten i 
bækken. Det sydlige vadested et meget ty
deligt med kantsten og en bredde på 5-6 m.

Det flotteste vadested vi har mødt på vores 
tur. Længere mod øst passerer vejføringen 
igen et vandløb, hvor der er et system af 4-5 
hulveje og måske en mølledæmning, som 
så har umuliggjort en fortsat brug af vade
stedet. Denne bæk har i overgangsområdet 
en meget fast stenfyldt bund. Hulvejene i 
Leestrup skov er ikke umiddelbart tilgæn
gelige for offentligheden. Hulvejene i Mel
lemskov kan nogenlunde tydeligt ses fra 
Sølperupvej, Bækkeskov Stræde og fra en 
skovvej syd for bækken ind mod Helledes 
Mølle. I både Mellemskov og Leestrup skov 
er der mange spor efter oldtidsmarker, men 
ingen navne i området peger på nedlagte 
landsbyer, så disse marker må være opgivet 
allerede i oldtiden. På Videnskabernes Sel
skabs kort fra 1772 kan man se et vejforløb 
fra Leestrup skov mod nord op til hulvejs
systemet ved Stenkilde bæk i Boholt skov; 
dette vejforløb går via Kongsted, Lystrup, 
Dalby op til overgangen, hvor den møder 
den gamle færdselsåre Næstved - Køge.

Hesede skov og Gisselfeld Syd 
Nu forlader vi hovedfærdselsåren nord-syd 
og kommer til færdselsåren fra Næstved- 
området mod Køge og mod Stevns. Hesede

Hulveje i Hesede Skov ved Villa Galina. Skyggekort Hesede Skov, Villa Galina.
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Vest for Villa Galina, Middelaldervej, Oldtidsvej og 
nuværende vej.

Peter med barnebarnet Valdemar ved Susåen.

skov gemmer på mange spor fra denne vej
linie. For at komme fra Næstved området 
mod nordøst mod Køge og Stevns var man 
tidligere tvunget til at bevæge sig langt 
mod øst, for at komme udenom det store 
moseområde, som populært kaldes Hol
megårds mose efter den største part. Dette 
moseområde strækker sig fra Herlufmagle 
i vest til Hesede skov inden et nyt mose
område strækker sig fra Gisselfeld mod 
sydøst næsten helt til Kongsted.

Nord for Hesede skov er der muligheder 
for at passere Susåen, og det har man udnyttet 
til denne færdselsåre måske helt fra oldtiden 

og indtil den nuværende Næstved-Rønne- 
de landevej blev bygget i første halvdel af 
18OO-tallet. Den nuværende offentlige vej 
igennem skoven fra Næstved-Rønnede Lan
devej og videre mod Bråby og øst om Haslev, 
var indtil HV 2 blev færdig, landevejen mel
lem Næstved og Køge. Fra Haslev gik den vi
dere til Køge via Hejede Huse, Ulstrup, Sæd- 
der og Herfølge. Rønnede kro er fia 1825, så 
man må formode, at da var HV 2 nået hertil.

Især tæt ved Villa Gallina ses hulveje pa
rallelt med den nuværende asfaltvej, men 
også videre mod vest ses små hulvejsstyk
ker. En anden gammel vejlinie, som jeg har

Hulveje ved Susåen, Gisselfeld. Skyggekort Susåen, Gisselfeld.
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Hulveje i Hesede Skov ved Kongehus. Skyggekort Hesede Skov, Kongehus.

vurderet er ældre, løber vest-øst igennem 
den nordlige del af skoven parallelt med 
den store skovvej fra Vartovhus i vest og 
til området syd for Hesede Hovedgård; et 
hulvejskompleks ved Susåen syd for Gis- 
selfelds parkområde tyder på, at vejlinien 
kom over vandhindringen her.

Dette kompleks består af 3 ca. 70 - 80 m 
og 1,5 til 2 m dybe hulveje plus et antal min
dre tydelige veje. Disse hulveje tyder på, at 
det har været et meget vigtigt overgangssted, 
som har været benyttet over lang tid. Der er 
ikke sikre spor af stensat vad eller lignende i 
selve Susåen, men oprensning og udretning 
af åen i nyere tid kan have slettet sådanne 
spor. Der findes ikke tegn på vejføringer på 

gamle kort for dette område. Min vurdering 
er, at dette overgangssted blev opgivet efter 
at Postbroen blev bygget - sandsynligvis i 
forbindelse med bygningen af Gisselfeld.

I Hesede Skov fra Vartovhus og til lidt 
øst for Kongehus findes mange hulveje tæt 
på skovvejen, og øst for Kongehus findes 
skovens mest omfattende og flotte hul
vej skompleks over bækken nord for den 
opstemmede sø. Hulvejskomplekset ligner 
to hænder med udspilede fingre; der er 3-4 
veje på østsiden og 7 på vestsiden, og de 
længste er ca. 75 m. Alle hulvejene peger 
mod det samme overgangssted over bæk
ken. Vore undersøgelser tyder på, at der 
under dyndlaget findes et stenlagt vadested 

De mange hulveje vest for vadet ved Kongehus. En af hulvejene østfor vadet ved Kongehus.
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netop der. Denne vejlinie og dens hulveje er 
vores nyeste fund her i det sydlige Sjælland. 
Hesede skov og Gammel Dyrehave rum
mer også mange spor efter oldtidsmarker, 
både rektangulære og højryggede.

Boholt skov mm.
Lidt nord for passagen af Næstved-Køge- 
banen krydser den gamle vejlinie Stenkilde 
bæk, som længere mod øst ændrer navn til 
Tryggevælde å. På nordsiden af bækken lig
ger Boholt skov, som må have navn efter en 
for længst nedlagt landsby. Beviset for, at 
det drejer sig om en vigtig gammel vejlinie, 
ses på begge sider af den nuværende vej, for 
der er spor efter mindst 10 hulveje, som er 
op til 100 m lange, og en langdysse fra bon
destenalderen viser her ned til vadestedet. 
Bækken har en meget fast bund, hvorfor det 
har været muligt at passere den ud for alle 
hulvejene, dvs. en strækning på ca. 125 m. 
Langdyssen har et meget flot kammer, der 
blot mangler dæksten, og mange af rand
stenene er imponerende. Dyssen er forsynet 
med en informationstavle, som desværre 
ikke nævner hulvejene.

Området er i øvrigt specielt med mange 
små landsbyer: Tollerød, Ingelstrup, Kvær-

Stenpakning i Stenkilde Bæk.

rede, Hejede, Ulstrup, Sprettinge-(gård), 
Tågerud-(gård) samt den nedlagte Boholt.

Den sidste forhindring inden nord-syd 
færdselsåren forlader Præstø amt er Køge 
å. På de gamle kort ses det tydeligt, at den 
bedste passage var ved GI. Lellingegård 
lige nord for Lellinge kirke. Lige øst for 
gården ligger en skovklædt bakke, som på 
kortene hedder Borgring eller Boring. Her 
fører en meget stor hulvej op over bakken, 
og det kan betyde, at det gamle vad eller 
brosted var der. Navnet er tilsyneladende 
ført med herover fra den vikingeborg, som 
indtil for et par år siden var totalt glemt, og 
som nu har fået navnet tilbage.

Hulveje i Boholt Skov, Stenkilde Bæk. Skyggekort Boholt Skov, Stenkilde Bæk.
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Nord-syd hovedfærdselsåren
i historisk lys
Få kilometer nord for Vordingborg vil 
man på en strækning vest-øst over blot 
1,5 km kunne se den nord-syd gående 
hovedfærdselsåre udvikle sig igennem 
tusinder af år. Det er strækningen fra Am
bjerg skov i vest til Lekkendeskovene i øst. 
I den vestlige del af Ambjergskoven løber 
den tidligere hovedvej 2. Den er vist med 
brun farve. Den er anlagt som en del af

den første landsdækkende plan for et ho
vedvejsnet, som blev endeligt fastsat ved 
Vejforordningen af 1793. En meget vigtig 
strækning var København-Vordingborg. 
Den første etape var København-Køge via 
Klovtofte (Tåstrup), som blev anlagt al
lerede i 1780-1788, medens strækningen 
Køge-Vordingborg pga. krig og andre for
trædeligheder først blev bygget fra 1802 
til 1832. Det er et imponerende vejanlæg, 
bygget efter de franske (romerske) princip- 
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per med meget lange lige stræk, hvor der 
skulle meget store forhindringer til at fra
vige den lige linieføring. Ved det aktuelle 
sted løber HV 2 helt lige fra Nyprøve ned 
til lidt syd for Ambjerg skov - 18 kilometer.

Blot 600 m øst for HV 2 i østkanten af 
Ambjerg skov ses hulveje, som er spor fra 
oldtidens vejføring, der nord for Skallerup 
søgte vest om Memå-dalen og dennes for
længelse mod vest. Den er vist med grøn 
farve. Hvornår den opgives som hoved
færdselsåre er uvist. På Videnskabernes 
Selskabs kort fra 1772 er denne vejføring 
vist. Men på det ældste matrikelkort over 
Udby sogn fra 1806 er vejen fra Skallerup 
mod nord til Udby skov nedlagt, men ses 
dog overstreget på kortet. Nogle af agrene 
på kortet bærer navne som Lande Veys 
Agre og Lande Veys Stumper.

Lige øst for Skallerupvejen løber så 
den nyeste udgave af forbindelsen, nemlig 
Sydmotorvejen, hvor denne del Ønslev 
(Falster) - Udby blev taget i brug i 1985, 
da Farøbroerne var færdige. Vist med blå 
farve.

Den sidste færdselsåre er vejen Kal
levad - vest om Ørslev - Ugledige - Ski- 
binge osv. Den er vist med rød farve. 
Denne vej var en del af hovedlandevejen 
Vordingborg-København indtil HV 2 var 
færdiganlagt i 1832. På matrikelkort både 
over Ørslev og Ugledige ejerlav ses beteg
nelsen Landeveien fra Vordingborg til Kiö- 
benhavn anført. Som tidligere beskrevet i 
artiklen så må denne linieføring engang ef
ter middelalderen have afløst den vestlige 
linieføring, da Even bro er blevet bygget. 
De mange hulveje i Lekkendeskovene vi
ser dog, at der har været færdsel her både 
vest-øst og nord-syd helt fra oldtiden. Det 
er også tankevækkende at se, at den æld
ste og yngste hovedfærdselsåre over Stor
strømmen følger nøjagtigt samme rute.

Afslutning

Vi håber med denne artikel, at have bragt 
de gemte og glemte hulveje frem i lyset. 
De gamle færdselsårer træder herved tyde
ligere frem. Myndighedernes ukendskab 
til dem er faktisk noget, som har overrasket 
os meget. Det var stort set kun hulvejene 
i Storkeskoven og Broskovvejen, som var 
kendt og registreret hos myndighederne.

Alle de omtalte hulveje ligger i privat 
skov, og hvis man vil ud at se på dem, skal 
man huske, at det kun kan ske fra vej og 
sti med mindre, at man har fået en særlig 
tilladelse. Vi har i artiklen omtalt mulig
hederne for at se mange af hulvejene fra 
netop vej og sti. Tak til godserne Gisselfeld 
Kloster og Bækkeskov for stor imødekom
menhed.

Der er givet mere derude, og vi vil ikke 
give indtryk af, at vi har fundet alle hulveje 
i GI. Præstø Amt.
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Store Heddinge kirke
- et mysterium 
opklaret?

AfLeifPlith Lauritsen

61



Kirken en mørk dag i oktober 2012. Foto: Leif Plith Lauritsen.

Blandt Danmarks mange smukke mid
delalderlige kirker findes en række af be
synderlige og spændende kirker, som af 
forskellige årsager skiller sig ud fra mæng
den. Kirker som Lem kirke, Hee kirke, 
Bjemede kirke, Notmark Kirke, Ledøje 
kirke, Tveje Merløse kirke og mange flere. 
Blandt disse kirker kan man desuden tæl
le fx Store Heddinge kirke i det tidligere 
Præstø amt. Kirken har om nogen vakt un
dren og giver stadig, den dag i dag, anled
ning til en række spekulationer.

Kirken ligger lokaliseret i den mindre 
købstad Store Heddinge. Byen ligger på 
halvøen Stevns, der, på trods af sin geo
grafiske forholdsvis nære beliggenhed til 
hovedstadsområdet, alligevel befinder sig 
et stykke fra de centrale, moderne hoved

færdselsårer. Området Stevns er præget af 
forholdsvis mange kalkstenskirker eller 
kirker med kalkstensislæt.

Købstaden Store Heddinges historie 
strækker sig langt tilbage og er at finde i 
Kong Valdemars Jordebog, hvor den be
nævnes Hædding (Hedding)1. I kilden, 
som er en skatteliste påbegyndt omk. 
1230, nævnes byen dels som Konge-Lev 
eller krongods, dels optræder den på listen 
over de sjællandske købstæder2.

Kirken ligger i middelalderbyens nord
østlige udkant.

I slutningen af middelalderen fandtes en 
kongsgård i byen, kaldet Erikstrup. Den 
var formentligt placeret lige nord for kir
ken, der hvor et, nu forsvundet, voldsted 
omgivet af grave lå3.

1. Danmarks kirker Præstø amt, side 53

2. Danmarks kirker Præstø amt, side 53

3. Danmarks kirker Præstø amt, side 53
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Original 1 kort. Frem til starten af 1700-årene lå der, på området hvor kongsgården var beliggende, et 
hovedgårds-Therregårdskompleks kaldet Erikstrup.

Det antages, at kirkens bygherre må have 
været kongen, måske endda Valdemar den 
Store4. Kirken har med stor sandsynlighed 
indgået i et kompleks omkring kongsgår
den. Et forhold, der underbygges af, at kir
ken først i 1466 overgår til Roskilde dom
kirke, hvorved Christian den 1. finansierer 
sit gravkapel der5.

Selve kirken består i dag af kor og skib 
fra romansk tid. I gotisk tid kommer der et 
vesttåm til. I moderne tid tilføjes et sakristi 
i øst, korsarm i nord og et våbenhus i syd.

Kirken vides ødelagt af et lynnedslag i 
1670’eme. Det er ved denne katastrofe, at 
skibet brænder og formentligt mister sin 
oprindelige højde.6 Det er blevet diskute
ret, hvorvidt Resens tegning af kirken fra 
1670’eme er før eller efter lynnedslaget. 
Min holdning er, at Resen kort viser kir
ken før lynnedslaget. Endvidere mener jeg, 
at den måske mest nøjagtige af de to teg
ninger på kortet, der viser kirken, er den, 

der indgår i selve bykortet. Her ser man, at 
både koret og skibet har samme højde, som 
troligt svarer til de omkring 12,5 meter ko
rets højde i dag.

Det ses også på tegningerne af kirken og 
dens grundplan, at midterskibet var højere 
end ydervæggene og at denne, næsten tårn-

Resens kort over byen.

4. Winberg, J. Kumi 2014 side 220 6. Danmarks kirker Præstø amt, side 59

5. Diplomatarium Christiemi I. S. 180 f. og Danmarks 
kirker Præstø amt, side 53

63



Detalje af Re sens kort visende kirken i en måske 
mere troværdig udgave.

lignende, del af bygningen må have hvilet 
på 8 mægtige søjler, hvis fundamenter man 
har fundet under gravning i gulvet.7

Når man i dag betragter kirken som hel
hed, er det mest iøjnefaldende den roman
ske kridtkvadrebygning fra omk. 1200, der 

har arkitektoniske træk, som kan henføres 
både til det karolingiske og til det byzan
tinske rige. Disse træk gør, at kirkens kor 
og skib fremstår som markant anderledes 
i deres opbygning, sammenlignet end an
dre samtidige danske kirker. Det drejer sig 
som nævnt om de to romanske elementer: 
kirkens ottekantede skib og det to etager 
høje kor. Store Heddinge kirke er, med sit 
unikke ottekantede skib, den eneste bevare
de kirke i Danmark af sin slags, og koret, 
som er det vigtigste for denne artikel, er 
bemærkelsesværdigt med sin opbygning 
i to etager. Mere om det senere. Først en 
kort bygningsgennemgang af kirken.

Kirkens skib
I dag er det kun skibets ydermure, der er 
originale om end i en reduceret højde. Der 
er ingen originale åbninger synlige, men 
ud fra tegningen på Resens kort er det mu
ligt at konkludere, at kirken havde 8 søjler 
centreret omkring midten af skibet. På dis
se hvilede et ottekantet midterskib, der ser 
ud til nærmest at have haft et tåmlignende 
udseende.

Grundplan. Kilde Danmarks kirker. Grundplan af Karl den Stores kirke i Aachen.

7. Danmarks kirker Præstø amt, side 59
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Tegning af Helligånds kirken i Visby, Gotland. Grundplan af Hellig åndskirken i Visby.

Det ottekantede skib må have fundet in
spiration fra så fjerne steder som Karl den 
Stores domkirke i Aachen eller det sene
re Ottmarsheim i Alsace. Som inspiration 
tættere på kunne Georgenberg ved Goslar, 
som stammer fra tiden efter 1140, også 
have tjent. Traditionen i Danmark knytter 
ikke kun denne form for bygning til Karl 
den Store, men også til Gravkirken i Jeru
salem, og dermed er forbindelsen til mid
delalderens korstog også skabt. Som vist 
er det relativt let at finde forbilleder for sel
ve kirkens skib.

Netop på grund af skibets form, den 
ottekantede polygon, kan Store Heddinge 
forbindes med de nævnte kirker. Måske 
har Store Heddinge endda været forbillede 
for Helligåndskirken i Visby på Gotland8. 
Der er dog ikke meget andet end skibets 
ottekantede form, korets betragtelige højde 
og den fine teglstensarkitektur, som umid
delbart forbinder de to kirker, og det kan 
diskuteres, hvilken der kom først.9 Dog er 
det ikke uvæsentligt at påpege, at de be
stemt ikke er ens eller meget nært beslæg
tede, som det oftest hævdes. For eksempel 
kan det nævnes, at hvor kirken i Store Hed

dinge gentager sin oktagonform i midter
skibet med de nævnte 8 oprindelige søjler, 
har Helligåndskirken i Visby ”kun” 4, samt 
at korene er ganske forskellige i deres kon
struktion.

Et usædvanligt kor
Hvor det var relativt let at se hvor inspira
tionen til skibet kunne være kommet fra, er 
det anderledes vanskeligt at finde en tyde
lig inspiration for den smukke, markante 
bygning, der udgør koret.

Det er en forbløffende høj, kvadratisk 
bygning med en forunderlig planløsning. 
Bygningen er imponerende i sit meget stilbe
vidste ydre. Dette nærmest royale udseende

Korets grundplan. Kilde Danmarks kirker.

8. Danmarks kirker Præstø amt, side 54 9. Svahnström, G. 1981, s. 65
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X

Tværsnit af koret. Kilde Danmarks kirker.

og tilknytningen til netop kongen har fået 
mange til at tillægge bygningen funktioner, 
der normalt knyttes til kongeembedet. At 
det samme gælder for kirken i Store Hed
dinge, er bestemt ikke usandsynligt. På 
europæisk plan tilskrives bygninger med 

Etage plan af koret, Kilde Danmarks kirker.

gallerier og skjulte gange i murværket, høj 
arkitektonisk status både i den romanske 
og i den gotiske periode.10

I princippet er bygningen i dag et kor i to 
etager med en række af mindre kamre skudt 
ind i mellem og rundt om de to etager.

Nederst er et helt traditionelt kor, dog 
med en apsis indkapslet i bygningen og 
dermed ikke synlig udefra. Alt er dog ikke 
helt traditionelt. Ved nærmere eftersyn fø
rer ikke mindre end tre døre, fra korets in
dre, ind i kirkens murværk. I vest mellem 
skib og kor forefindes to vindeltrapper, der 
begge fører op til den samme gallerigang 
der løber rundt om koret.

I øst findes der bag et træpanel en skjult 
dør. Denne dør fører til et lille, men regu
lært, kammer. Fra kammeret fører en smal 
og vanskelig trappe op over apsis til endnu

10. Huitson 2014, s 48
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Klintekongens kammer. Foto. Leif Plith Lauritsen. De trekoblede vinduerne i sydvæggen. 
Foto: Leif Plith Lauritsen.

et kammer. Dette kaldes i folkemunde for 
Klintekongens kammer. Klintekongen er 
en sagnfigur, der går langt tilbage i tiden, 
måske helt tilbage i hedensk tid. Han bor i 
en hule under Stevns klint fyldt med guld. 
Dette kammer tilskrives han. Efter sigende 
findes der en hemmelig tunnel fra kamme
ret til hulen.

Hvilket formål disse to kamre har tjent, 
er uvist. Men mon ikke deres placering i 
koret og omkring apsis indikerer, at der her 
har været opbevaret en eller anden form 
for kirkelig skat? Enten i form af doku
menter, tekstiler, kirkesølv eller relikvier, 
eller måske har de tjent som en mulighed 
for at opbevare penge?

Følger man en af de to vindeltrapper og 
går op til næste etage, vil man her opdage, 
at der er helt uorden i etagefordelingen.

Trapperne ender i dag i en smal gang, 
der langs ydermuren fører hele vejen rundt 

om koret til den modsatte trappe. Denne 
omgang kaldes efterfølgende her i artiklen 
gallerigang. Få skridt inde i gangen og tæt 
ved de to vindeltrappers afslutning, er der i 
gangens mur en lille niche. En sådan niche 
findes både i den nordlige del af gangen 
og i den sydlige del. Selve lyset til gangen 
kommer fra en række trekoblede vinduer, 
der befinder sig i hver af korets facader to 
par trekoblede vinduer i hver af langsider
ne og en i gavlen.

I den nordlige del af gangen er en dør i 
sydvæggen. Ad tre trin kommer man op i 
et rum, der ligger lige over koret.

Fortsætter man rundt i gangen, kommer 
man ved gavlen af koret til endnu en dør, 
der fører væk fra gangen. Denne befinder 
sig i den nord-sydgående gangs vestvæg. 
(se grundplan)

Herfra fører tre trappetrin ned til en la
vere liggende gang i muren. Lige over for
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Nichen. Foto: Leif Plitit Lauritsen.

døråbningen er en ganske betydelig niche, 
formet næsten som en kvart kuppel.

Til begge sider af døren fører en kort 
gang til to mindre, kvadratiske, kammer
lignende rum.

Tolkningerne af denne mystiske plan
løsning for etager, indskudte rum mm. har 
været mangfoldige. Primært har to teser 
været diskuteret. Begge teser er præget af 
den tid, perioden mellem 1864 og 1900, 
som de er fremsat i. En tid, hvor korstogs
tankegangen var fremherskende, og en tid, 
hvor man også fokuserede på muligheden 
for, at kirker kunne have fungeret som for
svarskirker. Naturligvis har vi i Danmark 
kirker, der måske kan knyttes til korstogs
tankerne både i udseende og mht. inventar 
som f.eks. gravsten med tydelige korstogs
motiver. Ligeledes har vi i Danmark kirker, 
der tydeligvis har fungeret som forsvars
kirker, men de kan ikke danne grundlag for 
en generalisering og kan heller ikke for
klare alle arkitektoniske træk som værende 
enten almindelige kirkearkitektoniske træk 
eller led i forsvarsarkitektur.

Store Heddinge kirke er, som nævnt oven
for, præget af to tolkningsretninger.

Herunder beskrives og kommenteres beg
ge kort.

Tese 1
Den første tese knytter sig til kongen som 
bygherre af kirken og til tankerne om kors
tog. Ifølge denne tese har bygningens over
etage været brugt som mødesal for kongen 
og dennes mænd. Her skulle der have væ
ret planlagt kommende korstog mod de 
hedenske vendere. Rummet over koret har 
i så fald også fungeret som mødesal, som 
f.eks. en herredssal11.

Men der findes ikke tydelige belæg, som 
taler for denne funktion, ud over at der fak
tisk er et rum, hvis funktion man altså ikke 
kender. Endelig vil der her senere i artiklen 
blive ført bevis for at denne tese ikke er 
sandsynlig.

Tese 2
Den anden tese er nok den mest fremher
skende, og den hænger en smule sammen 
med den første. Her fokuserer man på ide
en om, at kirken kan fungere som forsvars
kirke. Man ser gallerigangen og vinduerne 
som udprægede forsvarselementer, ikke 
ulig andre centralkirker som f.eks. rundkir
kerne. Som bekendt har flere af de danske 
rundkirker udprægede forsvarsmæssige 
detaljer12.

Et andet element, der kan indikere for
svarsværk, er hypotesen om, at koret har 
haft fladt tag lige over omgangen i muren. 
Dermed har de høje murkroner kunnet 
fungere som et brystværn. Dog er der ikke 
meget, der tyder på dette flade tag. Endelig 
vil helt nye iagttagelser, beskrevet senere i 
artiklen, tale mod en sådan tagløsning på 
koret.

11. Norn, Otto 12. Danmarks kirker Præstø amt, side 54-56
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Olsker Kirke. Foto: Leif Plith Laurt sen. Rekonstruktionsskitse. Leif Plith Lauritsen.

Der er en række elementer, der taler imod 
tanken om en forsvarskirke. Således er det 
ganske simpelt ikke muligt at affyre buer 
fra vinduerne i gallerigangen. Gangen er 
helt praktisk for smal til, at en skytte kan 
trække sin bue deri. Desuden vil vedkom
mende selv stå alt for udsat for at blive be
skudt, og selv med en armbrøst vil man have 
problemer med kunne afskyde sit våben.

De såkaldte ”skydeskår” har nogle helt 
funktionelle konstruktionsproblemer (se 
grundplan). For det første er de placeret i 
det inderste rum, det der tidligere er blevet 
omtalt som en mødesal. Således skal man 
for at skyde ud mod en evt. fjende, skyde 
gennem gallerigangen og ud ad de trekob
lede vinduer, hvor det på det nærmeste er 
umuligt at skyde forbi søjlerne i disse vin
duer. Med andre ord ”skydeskårene” befin
der sig lige over for søjlerne i vinduerne. 
Skulle ideen have været at skyde på eller 
stikke efter på en fjende i gangen, er dette 
også unødigt besværligt da ”skydeskåre
ne” er placeret så lavt at man næsten må 
ligge ned for at skyde eller stikke.

Endvidere undrer det også, at der kun er 
”skydeskår” i sydvæggen, men ingen i 
nordvæggen.

Slutteligt kan man spørge om, hvilket 
formål de to førnævnte små nicher i gal
lerigangen har tjent, hvis der er tale om en 
gang med forsvarsmæssig karakter?

Men hvis ingen af de to teser holder vand, 
hvad så? Hvilke belæg har vi for at vide, 
hvordan bygningens funktion så er tænkt?

Opklaringen eller hvad?
Under et af mine besøg i kirken fik jeg 
pludselig øje på flere detaljer, som jeg ikke 
tidligere havde koblet sammen.

Det gav anledning til nye overvejelser 
om bygningens funktion, og jeg har derfor 
arbejdet videre med en forklaringsmodel 
ud fra de seneste iagttagelser. Som spar
ringspartner allierede jeg mig med Natio
nalmuseets afdeling for Danmarks kirker. 
Her har jeg sammen med eksperter i byg
ningshistorie (Thomas Bertelsen) og kir
kerummets indretning (Martin Jürgensen) 
været kirken og mine iagttagelser igennem. 
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Sammen gennemgik vi bygningen, og de 
er begge enige i mine iagttagelser. Da vi 
først var sporet ind på bygningen, udbyg
gede vi sammen hypotesen, som i det føl
gende vil blive beskrevet, og fik slutteligt 
klarhed over de øverste dele af koret.

Grobunden for den nye forståelse af 
koret voksede frem en oktoberdag i 2012, 
hvor jeg viste kirken frem for en bekendt13. 
Her noterede jeg mig de to nicher - den ene 
tilmuret på et senere tidspunkt - som be
finder sig i hver ende af gallerigangen, og 
tænkte: ”Hvilken betydning har sådanne 
to nicher, hvis man tænker liturgisk?”

Det er påfaldende, at nichen er placeret 
netop her, hvor man kommer op til gangen 
og atter forlader den.

Tanken om, at den besøgende skulle 
mødes af noget værdiladet, i forhold til det 
ærinde som den besøgende i gallerigan
gen har haft, er oplagt. Det er således højst 
sandsynligt, at der her har stået f.eks. en 
statue af en helgen eller har været mindre 
vievandskar. Nichen kan næsten ikke have 
haft andre formål.

Den næste udfordring er så gallerigangens 
mange vinduer, der ligeledes er påfaldende 
i deres antal. Vinduernes placering tjener in
gen forsvarsmæssige formål. De er for store, 
og gangen er ikke dyb nok til, at man f.eks. 
kan spænde en bue. De yder ingen beskyttel
se og har ingen karakter af at være skydeskår. 
Deres mest oplagte formål, set i forhold til 
vinduernes konstruktion og placering, må 
have været at give lys og at give de folk, der 
måtte gå i gangen, mulighed for at se ud. En 
yderligere funktion kan måske have været, at 
de folk, som befinder sig i eller går gennem 
gangen, kan beskues udefra.

På vejen videre rundt i gallerigangen 
kommer man til korets østlige ende. Her 

kan man via en døråbning, der sidder i 
vestmuren, gå et par trin ned og komme til 
en lille gang der deler sig i to. Lige over 
for døren befinder en stor, relativ dyb og 
fladbuet niche sig.

Gangen, der både i nord og syd laver 
en bue svarende til et lille kvart cirkelslag, 
fører til to mindre kamre. Disse to kamre, 
et i nord og et i syd, er gemt i det tykke 
murværk, og ses derfor ikke hverken fra 
gallerigangen eller ude fra.

I det nordlige kammer, der virker mindst 
færdigt, er overfladen af stenene knapt så 
jævn, som det ses i det sydlige. Dette der
imod indeholder rester af et mindre podie 
og mod øst en ikke afklaret ombygning 
samt en mindre skakt, der fører op til kam
meret over kirkens kor.

For at kunne finde en mulig tolkning 
af denne arkitektoniske enhed må man se 
nærmere på de enkelte dele bestående af: 
1) døråbningen, 2) nichen og endelig 3) de 
to kamre.

1. Døråbningen
Umiddelbart synes dørkarmen ikke vigtig. 
Det er en dørkarm og antagelig designet til 
at indramme og holde en dør. Måske netop

Redigeret tegning: Leif Plith Lauritsen.

13. Denne er Michael Fagerlund, der ved gode spørgsmål 
til kirken og dennes udformning var medvirkende til. 
at jeg fik set på kirkearkitekturen med nye øjne.
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Rekonstruktionsskitser. Døren åben med almindelig 90 graders dørkarm, døren med en mere affalset karm. 
Det er tydeligt at se at dette giver et bedre udsyn til relikvieskrinet.

derfor har folk tidligere ikke vægtet den i 
deres forsøg på at forstå bygningen og dens 
spøjse arkitektur. Men dørkarmen gemmer 
på en vigtig ledetråd til forståelse af arki
tekturen. Ledetråden er karmens indvendi
ge udformning. Den nordlige vange har en 
helt almindelig fals. Men ser man på den 
sydlige vange, er denne skråt affalset.

Nu er skrå affalsninger af dørkarme ikke 
fremmede i kirkebyggeri, men det er langt 
fra almindeligt. De tjener altid et bestemt 
formål. Nemlig at gøre det muligt at åbne 
døren så meget som muligt. Men hvorfor 
åbne denne dør så meget som muligt? Her 
kommer nichen lige over for døren så ind 
i historien...

2. Nichen
Nichen, der tidligere kun har været forklaret 
som et forsøg på at lette muren og hvælvet 
over apsiden14, er næste del af ledetrådene, 
der kan hjælpe til forståelsen af arkitekturen.

Kan det tænkes, at nichen har haft en an
den eller yderligere funktion og ikke kun var 
tænkt som aflastning, som tidligere antaget.

Her måtte skulle stå noget, der skulle ses. 
F.eks. et relikvieskrin.

Man kan spørge sig: hvorfor placere reli
kvier her i et rum over alteret? Og svaret er lige 
til. Dette er et af de mest hellige steder, hvis 
ikke det mest hellige sted i kirken. I middel
alderen var det tradition at opbevare relikvi
er indsat i alterbordet eller sågar i en bjælke 
over alteret15. Dermed kan den omtalte niche 

14. Danmarks kirker Præstø amt, side 56 15. Huitson 2014. s 48
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være et fremvisningspodie,16 der yderli
gere er placeret direkte over alteret, og 
dermed på det mest hellige sted i kirken, en 
ideel placering.

At have et relikvie placeret på et frem
visningspodie i forbindelse med en galleri
gang kendes i flere kirker over hele Euro
pa. For at nævne to er der f.eks. Nidaros 
domkirken i Trondheim og, den måske 
mest berømte, i Karl den Stores centralkir
ke i Aachen.17

Hvis det er sandt, at nichen også har fun
geret som et fremvisningspodie, så skal døren 
kunne åbnes så meget som muligt. Dette for 
at man fra gallerigangen skulle kunne se så 
meget af skrinet som muligt, når man gik for
bi ude på gangen. Dermed er gallerigangens 
formål at være den processionsgang, som fø
rer folk forbi relikvieskrinet. Vinduerne tje
ner dermed faktisk flere formål. Lys til gan
gen som det primære formål, men bestemt 
også for at de folk, der er på pilgrimsfærd til 
relikviet, kan blive set af dem, der venter ude, 
og selv kan se ud på de mange, der forhåbent
lig står og venter på at komme ind.

3. De to kamre
De to kamre har formentligt haft to for
skellige formål. Det nordlige er sikkert op
bevaringsrum for f.eks. liturgiske genstan
de og beklædning. De rå vægge kan måske 
forklares med at det har været træpaneler 
rundt langs kanten. Således har man ikke 
kunnet se den rå stenvæg.
Det sydlige kammer har måske, med det 
lille podie der kunne fungere som alter
bord, været et lille kapel, specielt egnet 
til brug af f.eks. gejstlige eller højtstående 
personer som adel, konge m.fl.

Selve brugen af disse kamre er rent hy
potetisk, men er en tanke, der er baseret på 

lignende rum i andre kirker i udlandet. Det 
ses både i egentlige katedraler og som her i 
mindre sognekirker18.

De to nicher i starten og slutningen af 
gallerigangen eller om man vil: processi
onsgangen, har dermed også fundet deres 
formål.

Her kan det tænkes, at der enten har stå
et en helgenfigur eller været vievandskar, 
som pilgrimmene har kunnet benytte sig 
af, når de er gået forbi.

De sidste brikker af mysteriet 
Tilbage står spørgsmålet om, hvilket for
mål rummet over koret så tjener?

Under besøget med mine to kollegaer 
fra Nationalmuseet19 i kirken gik vi rum
met nærmere efter for bygningsdetaljer og 
fandt frem til følgende:

Fra vindeltrapperne har der tidligere 
været adgang til en dør midt i korets vest
gavl. Denne dør fører, som det ser ud nu, 
blot ind til rummet over koret. Men da vi 
fik set 1890’ernes restaurering af muren 
igennem, opdagede vi, at denne dør faktisk 
havde ført til en overhvælvet trappe.

Således har eller kan dette rum have 
været eller have været tænkt delt i to eta
ger med hver sin indgang. Er der her tale 
om en indgang til to forskellige instansers 
magasinlofter? F.eks. kirkens og kongens 
eller kirkens og byens magasin?

De to ”skydeskår”, som aldrig har fun
geret som sådan, i det nederste magasinrum 
har så pludselig en logisk funktion. Nemlig 
at deres oprindelige opgave ikke var at være 
skydeskår, idet de - ganske som i dag - fun
gere som lysåbninger til et ellers mørkt rum. 
Holder vi os til tanken om magasinmulig
heden og lader os ikke forføre af den langt 
mere populære idé om en forsvarskirke, så

16. Huilson 2014, s 74

17. Huitson 2014, s 75

18. Huitson 2014, s 61- 75

19. Martin Jürgensen og Thomas Berthelsen
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Rekonstruktionsskitse af den overhvælvede gang set 
fra rummet over koret. Leif Plith Lauritsen.

Rekonstruktionsskitse af de to magasinrum set fra 
rummet over koret, Leif Plith Lauritsen.

har denne iagttagelse også en konsekvens 
for den nærliggende Lille Heddinge kirke20. 
For også her har man traditionelt forbun
det en ekstra etage med forestillingen om 
et forsvarsværk21.

Kirken, der, som Store Heddinge, er en 
romansk kirke, er ligeledes bygget med 
forbløffende høje mure. Hele 8,5 meter 
højt er skibet.

Tidligere har man søgt at forklare den 
påfaldende højde med nødvendigheden af 
et forsvar. Men der er ikke andet, som taler 
for, at kirken skulle være en forsvarskirke, 
end murenes højde. Ingen bevarede skyde
skår eller krenelering er at finde.

Det giver således langt mere mening at 
tolke Lille Heddinge Kirke som endnu en 
kirke med et magasinrum. Med hensyn til 
den dateringsmæssige del er der ikke no
gen tvivl om, at forlægget for netop det
te træk (magasinet) kan komme fra Store 
Heddinge.

Konklusion
Store Heddinge er stadig blandt toppen af 
Danmarks mange smukke kirker, og ikke 
mindst fordi der formentligt nu er nogen
lunde styr på, hvorfor den er tænkt, som 
den er, er den stadig helt klart en af de mest 
spændende.

Gennem denne artikel har jeg argumen
tet for, at kirken i Store Heddinge oprinde
ligt var bygget som en 8-kantet centralkir
ke inspireret af bl.a. kirken i Aachen, men 
at den måske også har inspireret til byg
gerier som Helligåndskirken i Visby. Der 
er tydeligvis ligheder med og mellem disse 
kirker, og især med kirken i Aachen, der 
oprindeligt også havde både det oktogona
le skib og koret i to etager.

Men Store Heddinge adskiller sig fra 
flere af de andre centralkirker. Primært 
pga. det meget spændende kor. Her er gal
lerigangen og nichen i korets østlige ende 
helt afgørende.

20. Danmarks kirker Præstø amt, side 453-454 21. Trap Danmark 4. udgave Præstø amt side 380
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Kirken en solskinsdag, og nu ikke helt så misforstået som tidligere. Foto: Leif Plith Lauritsen.

Det er oplagt, at den helgen, man har dyr
ket som beskrevet ovenfor, er den Sankt 
Katharina som kirken også er viet til. 
Sankt Katharina er en af de 14 hellige 
hjælpere. Hun er beskytter mod pludselig 
død og var derfor sikkert en yndet helgen 
for rejsende og f.eks. korsfarere, som kun
ne bede hende om hjælp under rejsen til 
f.eks. Det Hellige Land.

De to meget fine, nu forsvundne, ma
gasinrum giver også mening, når man for
binder dem med funktionerne omkring en 
pilgrimskirke. Pilgrimskirker modtog ofte 
en relativt stor mængde gaver, der skulle 
opbevares. Idet kirken både fungerede som 
pilgrimskirke og sognekirke, kunne det 
ene rum være pilgrimskirkens magasin og 
det andet f.eks. sognekirkens magasin.

Ilden I 1670’erne og de mange følgen
de restaureringer af kirken har gjort det 
vanskeligt at se det klare billede af denne 
unikke kirkes form og funktion. Men jeg 
mener, at vi nu med erkendelsen af, at kir
ken var bygget som valfartskirke/pilgrims- 
kirke, og ikke som samlingssted for kon
gens råd eller for at planlægge korstog, er 
kommet den oprindelige tanke med kirken 
nærmere.

Under alle omstændigheder, kirken lig
ger her endnu - lige midt på kirkegården 
og venter på den næste besøgende. Og 
måske denne besøgende finder den næste 
brik i det spændende puslespil, der udgør 
historien om Sankt Katharina kirke i Store 
Heddinge.
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Arven fra 1968

Uddrag af translokationstale 29/6-2018 på

Vordingborg Gymnasium & HF

Af Ib Brøkner Christiansen
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Kære studenter - stx og HF

Jeg vil gerne ønskejer til lykke med eksa
men. I har gjort det godt; I er en fin årgang, 
en af de bedste, når jeg tænker på de tidli
gere årgange - de sidste 50 år. Men et par 
ord først:

Undervisningsministeren meddelte offent
ligheden tidligere på året, at hun ønsker et 
højere fagligt niveau og en bedre kvalitet i 
den gymnasiale uddannelse. Hun ønsker et 
niveau, som man havde i det danske gym
nasium for 50 år siden.

Det håber jeg ikke hun får. Niveauet for 50 
år siden var alt for lavt.

Det man krævede var paratviden. Kravene 
til forberedelse var mindre, lektierne færre, 
og man fik hele eksamenspensum repeteret 
i det sidste halve år inden eksamen. Eksa
menskravene bestod i at kunne gentage, 
hvad lærerne havde konkluderet. Der var 
ikke forberedelsestid til eksamen; man 
skulle bare lære det udenad. Selvstændig 
tænkning blev ikke værdsat, det var fræk
hed. Samarbejde eksisterede ikke, ikke mel
lem eleverne (jo, i det skjulte; det hed snyd), 
og ikke mellem lærer og elever. En af mine 
egne lærere proklamerede: ”Der er et natur
ligt fjendskab mellem lærer og elev.”

Baggrunden for ministerens krav er, at 
universiteterne klager over studenternes 
faglige niveau. Da jeg begyndte på Køben
havns Universitet, var mine lærere rystede 
over vores niveau. ”1 holder ikke længe”, 
trøstede en professor sig selv og os med. 
Efter forprøven to år senere - en stopprøve 
- blev 2/3 bremset. ”Ikke overraskende”, 
sagde professoren.

Nu skal jeg være den sidste, som vil bevare 
alting, som det er, bare fordi det ér. Vi skal 
da blive ved med at udvikle skolen.

Men sammenlignet med tidligere - uden at 
fornærme jubilarerne - så er I mere mod
ne, mere voksne end tidligere generationer. 
Jeg tænker her på faglig viden, refleksions
evne, selvstændighed, samarbejde og evne 
til at bruge fagene og tænke på tværs af 
fagene. Her er I foran. Studenter for 50 år 
siden var børn, for de blev behandlet som 
børn. Hvis man vil udvikle selvstændig
hed, så må man give et stort råderum.

Her foran mig sidder 10 mio. kr. - det er 
I nemlig værd i taxameterindtægter. Det 
er den indtægt, I har skaffet skolen, I som 
sidder her. De penge vil staten gerne have 
tilbage med forrentning - med pris- og 
lønfremskrivning. Så ud i karrieren med 
jer, så I kan forrente den investering, I er.

Se, det er den økonomiske kalkule.

Min er anderledes. Jeg kender jer jo, så jeg 
har svært ved at abstrahere fra jer som in
divider, som mennesker.

Jeres uddannelse er ikke spildt, uanset gen
nemsnit, uanset hvad I bruger den til. Vi 
har erfaring for, at alle studenter klarer sig 
- og klarer sig godt. Undersøgelser viser, 
at arbejdsløsheden blandt danske nuleven
de studenter er 1 % (med undtagelse af 
dem, der er i uddannelse eller på pension).

Jeg vil opfordre jer til en videregående ud
dannelse. I har sikkert hørt, at vi uddanner 
til arbejdsløshed. Der bliver ikke brug for 
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de mange akademikere i fremtiden, men at 
vi kommer til at mangle folk med en er
hvervsuddannelse.

Det kan man godt finde belæg for, hvis 
man fremskriver udviklingen. Men vi 
kender ikke arbejdsmarkedet om 10 år. 
En kvalificeret vurdering er, at 40 % af 
de nuværende jobs er forsvundet, og der 
vil opstå mange jobs, som ikke eksisterer 
i dag. Digitaliseringen, automatiseringen 
og robotudviklingen vil fuldstændig ændre 
vilkårene.

Det er ikke gætteri. Hvis I tænker 25 år 
tilbage - eller hvis jeres forældre gør - så 
eksisterede internettet ikke. Udviklingen 
nu går 10 gange hurtigere end før. Tænk 
på industrialiseringen. Den slog igennem 
i 1800-tallet. Danmark blev et industriland 
omkring 1950. Er vi et industriland om 10 
år? Ikke med en industri, som vi kendte for 
50 år siden.

Hvis vi skal pege på nogle årsager til, at I 
er bedre kvalificerede end - nå ja, min ge
neration - så skal vi måske huske på ung
domsoprøret, som har 50-års jubilæum i år.

Mange har sagt og skrevet, at ungdomsop
røret løb ud i sandet - og gudskelov for 
det, er der så nogen der siger. Og at det i 
øvrigt kun var et mindretal, og kun på uni
versiteterne.

Men jeg kan oplyse, at oprøret lykkedes, 
det fik langtidsvirkning, og vi kan se re
sultaterne, også i dag. Oprøret var først 
og fremmest et oprør mod autoriteterne. 
Studerende på universiteterne var retsløse. 
Der foregik urimeligheder, som I ikke vil 
tro på.

Det enevældige undervisningssystem blev 
demokratiseret. Det synlige tegn på de 

ændrede omgangsformer, som alle kunne 
mærke, var at elever begyndte at sige ”du” 
til deres lærere, men det var kun et symp
tom på ligeværdighed og gensidig respekt. 
De langtrækkende virkninger var den øge
de personlige selvstændighed, som er på
faldende for mig, der har været elev i en 
helt anden slags skole.

Fortidens skole, som vi ikke skal tilbage 
til, tjente som disciplinering af den frem
tidige arbejdskraft. Den øvelse har vi ikke 
brug for på det aktuelle arbejdsmarked, og 
slet ikke på det fremtidige. Dér har vi brug 
for selvstændighed og kreativitet.

Andre vigtige mærkesager i ungdomsop
røret for 50 år siden var begrænsning af 
den stigende vækst og forbrug, rovdrift 
på naturen, forbrug af naturens ressourcer, 
advarsler mod at forrykke den naturlige 
balance, modstand mod atomkraft. Den 
del af oprøret vakte ikke rigtig genklang i 
etablerede politiske cirkler. Men nu er vi i 
en periode, hvor det er indlysende, at men
neskets indgreb i naturen ændrer klimaet 
og de naturlige livsbetingelser. Beskyttelse 
af naturen var for 50 år siden en mærkesag. 
Først nu bliver den taget alvorligt, og nu er 
det måske ved at være for sent.

Hvad er jeres forventninger til fremtiden? 
I overtager et samfund, der tilstræber øget 
vækst, og logisk nok vil man øge forbru
get, og logisk nok vil det udpine de natur
lige ressourcer.

Hvad vil I med den verden, I skal overta
ge? Synes I, vi har gjort det godt?

Vi har formået at forrykke naturbalancen, 
vi har sat kortfristede mål og udskudt de 
iøjnefaldende problemer til den fremtid, 
som er jeres.
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De, der var unge for 50 år siden, sagde nej. 
Samfundsudviklingen blev ikke væsentligt 
ændret dengang, men der blev sat en dags
orden.

Hvad vil I?

Brug jeres selvstændighed og kritiske 
sans, som jeg har talt om, til at påvirke 
samfundsudviklingen.

Ligesom generationen for 50 år siden, så 
skal I problematisere nogle af de hersken
de holdninger.

En fremtrædende politiker udtalte i et in
terview for et par måneder siden - jeg tror 
det var folketingets formand: ”Vi skal pas
se på danskerne.”

Er vi da truet?

En socialdemokratisk plakat har dette ud
sagn: ”Vi skal samle Danmark”

Er vi da splittet?

Danmark er et mere homogent samfund, 
end det ser ud i mediedebatten - især på de 
sociale medier. Danmark er også et mul- 
tikulturelt samfund. Det giver problemer, 
men også udviklingsmuligheder.

Der er gode grunde til at være opmærksom 
på migrationen i disse år, men vi må indse, 
at indvandringen ikke kan rulles tilbage.

Vi kan ikke lukke os fra resten af verden. 
Ikke nu, og ikke i fremtiden.

Det betyder ikke, at Danmark ikke er 
dansk. Vi bliver mere forskellige, end vi 
har været i de sidste 150 år. Men vi skal 
huske, at indvandringen til Danmark har 

været massiv gennem de sidste 1000 år. 
Faktisk er der næppe mange af jer, som 
kan føre en dansk stamtavle tilbage til 
1500-tallet. Ikke engang dronningen.

For at illustrere situationen: En tidligere 
elv herfra er amerikansk statsborger og har 
nu søgt dansk statsborgerskab. Han er født 
i Danmark og har levet hele sit liv her. Han 
skal op til en danskprøve med henvisning 
til, at han ikke har dokumenteret viden om 
dansk kultur og danske samfundsforhold. 
Han er student fra Vordingborg Gymnasi
um & HF og er for resten også cand.scient. 
pol. Åbenbart er et studentereksamensbe
vis - herfra oven i købet! - ikke overbevi
sende. Men bevares: det er ikke sikkert han 
ved, hvornår den første Olsen-Bandefilm 
fik premiere. Ved I det? Nå?

Det var i 1968 - ungdomsoprøret i dansk 
film. Det bliver ikke mere dansk.

Jeg tror ikke I og jeres generation oplever 
mangfoldigheden som et problem, men 
som en inspiration. Verden bliver større, 
og jeres verden bliver også større end Dan
mark.

Gå ud og lav verden om. Sørg for, at ver
den ikke laver jer om.

Eller med en parole fra ungdomsoprøret:

Løb kammerat, den gamle verden er efter dig!

Du har ikke en chance. Grib den!

Brug jeres talenter. I har alle talenter, I skal 
bare blive ved med at bruge dem. Man ud
vikler dem kun ved at blive ved.

Vær realister. Kræv det umulige.

Til lykke
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Faktaboks om 1968 oprøret

Af Mogens Bak-Hansen

Der var ungdomsoprør rundt i verden 
i 1968. I Europa bl.a. i Polen og Tjek
koslovakiet i øst og i Vesttyskland og 
Frankrig i vest. Derudover bl.a. i U.S.A 
og Mexico.

Det danske 1968 oprør var særligt in
spireret af tidligere oprør i U.S.A fra 
1964 og i Frankrig fra 1968 på univer
siteterne.

1968 oprøret i Danmark var et mindretal 
af unge menneskers oprør med stivnede 
samfundsnormer og kom i kølvandet på 
en stor velstandsstigning. Oprøret star
tede i marts 1968 på psykologistudiet 
på Københavns Universitet og spredte 
sig til andre grene af Københavns og 
Århus universitet, men udviklede sig 
også til en bevægelse, der over adskil
lige år prægede samfundsudviklingen 
mere bredt. På universiteterne var der 
mangel på demokrati og en manglende 
kobling af lærdom og samtidens proble
mer. På universiteterne kom der en langt 
mere demokratisk styrelseslov. Fag som 
arbejdsmedicin fik en ny betydning og 
miljøbevægelsen NOAH opstod.

I forbindelse med 1968 oprøret i Dan
mark blev der stillet spørgsmålstegn 
ved materialismen, og der blev ekspe
rimenteret med alternative åndelige be
vægelser, alternative levemåder, sam
livsformer og stoffer (hippiekulturen). 
Ligesom i udlandet opstod i løbet af 
60’eme nye musikgenrer og et generelt 
oprør mod pænheden.

Der blev gjort oprør mod den traditio
nelle opfattelse af manden som fami
liens overhoved, ligesom der i øvrigt 
blev gjort oprør mod alle autoriteter og 
autoritære udtryk (i undervisning, på
klædning, frisure osv.)

For mænd og kvinder kom der fokus på 
en friere seksualitet. En del bøsser og 
lesbiske tog synligt del i oprøret

For kvinder især kom der fokus på lige 
behandling af mænd og kvinder, lige
stilling på arbejdsmarkedet og ret til 
selv at bestemme over sin krop (Rød
strømpebevægelsen).

En del unge deltog i husbesættelser, 
fordi der var mangel på boliger i Kø
benhavn

En del af ungdomsoprøret var også en 
tilstrømning til radikale venstreoriente
rede partier og fraktioner - demokrati
ske såvel som udemokratiske.

Der kom fokus på fredssagen, på de fat
tige tredje verdens lande og de vestlige 
tidligere og nuværende kolonimagters 
skalten og valten, men en del menne
sker lod sig også forblænde af dikta
turer i Østeuropa og/eller i Den Tredje 
Verden.

U.S.A var dybt involveret i Vietnam
krigen, hvor der blev brugt napalm og 
agent orange mod nordvietnameserne - 
en krig alle i Vesten havde svært ved at 
forsvare, og Sovjetunionen invaderede 
med nogle af sine allierede Tjekkoslo
vakiet, der under Dubceks ledelse for
søgte sig med ”socialisme med et men
neskeligt ansigt”.
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Ib Brøkner Christiansen

Ib Brøkner Christiansen, lektor på Vordingborg gymnasium siden 
1973, vicerektor siden 1974, rektor siden 2006. Går på pension som 
landets måske ældste rektor i en alder af 75 år i januar 2019. Vording
borg Gymnasium har stor fokus på det sociale og er blandt landets 
bedste gymnasier til at løfte elever med vanskelig socialarv.
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Årsberetning
Årsmødet var i år henlagt til St. Heddin
ge til Cafe Algade. Cafeen er indrettet i en 
tidligere bank, og det der gør stedet inte
ressant er, at det var her ”Det borende X” 
udførte sit sidste pengeskabskup.

Netop denne lørdag var det er forrygen
de snevejr i den sydlige del af vores områ
de. Det betød naturligvis at mange opgav 
at drage ud i snestormen. På sin vis var det 
lidt heldigt, for vi var hvad der kunne være 
i cafeen - der havde kun været plads til 
nogle få mere.

Årsmødet er omtalt andetsteds i årbo
gen.

Vi havde i år gjort lidt mere ud af præ
sentationen af årbogen. En af hovedartik- 
Ieme i årets årbog var Marienborg Slot og 
hele historien om nedrivningen mm. Det 
var derfor oplagt, at præsentationen blev 
henlagt til Møn.

Vi var ude i så god tid, at præsentatio
nen kunne omtales i årets årbog. Det gav 
en hidtil uset tilstrømning til præsentati
onen, der foregik på Samlermuséet Thor
svang. Omkring 40 medlemmer og andre 
interesserede mødte op. En veloplagt Bent 
Jørgensen uddybede og fortalte om den 
”dramatiske” historie om nedrivningen 
omkring 1984 - en sag der løb i flere år. 
Der henvises til artiklen i årbogen.

Også flere af de andre indlæg i årbogen 
blev uddybet.

Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at 
vi også fremover vil gøre lidt mere ud af 
præsentationen og forsøge at få indbydel
sen ud sammen med årsskriftet og vores 
sæsonplan.

I sæsonplanen havde vi igen i år en tur 
til Kalmar og Øland - turen måtte aflyses i 
2017 på grund af for få deltagere. Vi håbede 
på bedre held i 2018 ! - men det lykkedes 
desværre heller ikke denne gang at samle 

et tilstrækkeligt antal deltagere. Vi skulle 
være mindst 25 deltagere for at få det til at 
løbe rundt - og det kom der ikke. Det bety
der nok at vi fremover vil satse på kortere 
ture måske blot med en enkelt overnatning. 
Det vi hører er, at med flere overnatninger 
bliver prisen for høj for mange medlemmer 
og det må vi naturligvis tage bestik af.

Turen til Grundtvigskirken og Bispe
bjerg blev gennemført med et pænt delta
gerantal. Her foregik turen i private biler. 
Det gør at vi er mere fleksible med hensyn 
til deltagerantallet, se særskilt omtale

Også turen til Vikingeborgen, Ejby- 
bunkeren blev gennemført i private biler. 
Her måtte vi også ændre lidt i planerne. 
Vi skulle have været i byggeriet ”8-tallet” 
og Kongelundsfortet. ”8-tallet” ville ikke 
have os på en lørdag og Kongelundsfortet 
havde skiftet administration - så vores be
søg var ikke blevet ”overleveret” til den ny 
administration. I stedet fik vi arrangeret et 
besøg på Garderhøjfortet ved Jægersborg - 
også et spændende kapitel om Københavns 
forsvar.

Turen til Herlufsholm og Holsteinborg 
kunne dels ikke samle nok deltagere og 
dels viste det sig, at den igangværende re
staurering af Herlufsholm kirke ikke var 
afsluttet, så vi kunne ikke besøge kirken. 
Turen gentages i 2019-programmet.

Bortset fra alt dette, så har det igen været 
”et normalt år” hvor bestyrelsen har været 
samlet ca. en gang i kvartalet til hyggelige 
og konstruktive møder.

Medlemssituationen er stadig genstand 
for mange drøftelser - vi kan igen i år kon
statere, at frafaldet i medlemskredsen er 
større end tilgangen af nye medlemmer. 
Vi er nu ca. 260 medlemmer - men der er 
plads til mange flere. Så opfordringer til 
potentielle medlemmer vil være en rigtig 
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god ide - spørg naboer, familiemedlem
mer, bekendte om ikke det er noget for 
dem at stifte nærmere bekendtskab med 
den lokale historie ved at være medlem af 
foreningen.

Igen i 2018 var det nødvendigt med en 
kontingentforhøjelse - denne gang med 25 
kr. til 225 kr. /år -årsagen er igen den stadig 
stigende porto. Bestyrelsen prøver at dele 
så mange årsskrifter ud selv som muligt. 
Det kan godt gå i nærområdet, hvor det kan 
gøres på en spadseretur.

Vores hjemmeside har fortsat et pænt be
søgstal - vi har tæller på antallet af opslag 
på siden, og det er et tilfredsstillende antal, 
der besøger vores sider. Husk, at hvis der 
er noget I synes der mangler på siderne, så 

sig det til webmasteren, så det kan komme 
med ved næste revision. På hjemmesiden 
kan I altid se referater fra bestyrelsens mø
der mm.

Hvis du/I ønsker at modtage de nyheds
breve vi med mellemrum udsender, så 
meddel en e-mail adresse vi kan anvende 
til jer.

I årbogen er der denne gang en omta
le af hvordan du/I kan finde alle vore års
skrifter på internettet. Med stor hjælp fra 
Slægtsforskernes Bibliotek kan alle årgan
gene findes i bibliotekets database, hvorfra 
de kan downloades.

Jens Hallqvist

Årsmøde med 
generalforsamling
Årsmøde med generalforsamling, lørdag 
den 17. marts 2018 i Café Algade, St. Hed
dinge i caféen i Algade, hvor der tidlige
re var bank, skulle vi mødes kl. 14.00. På 
netop det sted udførte Det borende X sit 
sidste pengeskabstyveri, før politiet efter 
22 års undren og leden efter Julius Alfred 
Thorvald Framlev endelig kunne afsløre 
og arrestere ham. Han fik 8 års fængsel i 
Horsens Statsfængsel, men døde efter 2 år 
i 1933.1 perioden fra 1909 til 1931 havde 
han ved fingerfærdighed og viden om låse 
(han var uddannet låsesmed!) foretaget 
indbrud over hele landet, mest Sjælland 
og altid statslige eller kommunale konto
rer samt banker. Hans særlige teknik og 
årvågenhed gjorde, at han altid nåede væk 
og kunne fortsætte sit daglige arbejde. Han 
kaldte sig forretningsdrivende og havde da 
også forskellige erhverv, såsom grøntfor

retninger og transport, men alle hans forsøg 
som ærlig mand mislykkedes og han måtte 
supplere sin og konens indtægt fra penge
skabstyverier. Denne informative og humo
ristiske beretning og meget mere fortalte 
Mogens Bak-Hansen os om inden general
forsamlingen, som begyndte kl. 16.00.

Velkomst ved Jens Hallqvist
1. VALG AF DIRIGENT
Til dette valgtes tidl. bestyrelsesmedlem 
Henning Nielsen.

2. FORMANDSBERETNING
Jens fortalte om årets aktiviteter og ture. For
årets tur til Fredensborg og Rungstedlund, 
som blev foretaget i egne biler og i efteråret 
tur til Arbejder og Politimuseet i København 
med bus. Begge meget interessante og vel
lykkede arrangementer, hvor vi før Karen 
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Blixen-turen havde hørt et interessant fore
drag om baronessen og hendes liv i Afrika af 
Aase Schmidt. En idé til efterfølgelse.

Dette års forårsprogram - til Grundt- 
vigskirken/Bispebjerg hospital - håber vi 
at gennemføre i private biler.

Sommerturen til Militære anlæg vil 
også blive i egne biler. Efterårets tur til 
Herlufsholm samt Holsteinborg og Sveri- 
ge-turen er der stadig tilmelding til. Vi hå
ber at der bliver nok interesserede til denne 
tur i august/sept. Vi skal være mindst 25 
personer for at turen kan gennemføres og 
har spurgt Arkivet i Langebæk, om de vil 
deltage.

Jens oplyste at vi nu er 260 medlemmer, 
men det er sløjt med tilmeldinger til vore 
aktiviteter.

Nyhedsbreve fra Mogens Bak-Han- 
sen er virkelig en god idé, ligesom vores 
hjemmeside fungerer og bliver opdateret 
af Mogens Niss. Præsentation af Årbogen i 
december 2017 blev en succes.

Samtidig er Faxe Bogtrykkeri blevet 
solgt til Sangill Grafisk, så vi stadig kan 
få Årbogen trykt hos erfarne folk. Ejeren 
af Faxe Bogtrykkeri, Poul Christiansen, 
er tillige blevet valgt som suppleant i vor 
forening.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen 
og medlemmerne for opbakning og inte
resse.

3. KASSEREREN FREMLÆGGER 
ÅRSREGNSKABET
I kassererens fravær fremlagde Jens det ud
delte årsregnskab, som udviste et overskud 
på kr. 619,00. Dette overskud fremkommer 
af bogsalg og aktiviteter. Vores formue er 
påkr. 136.938,00.

Regnskabet blev gennemgået og god
kendt.

4. VALG AF MEDLEMMER TIL BE
STYRELSEN SAMT VALG AF SUP
PLEANTER OG REVISORER

Valg af formand - Jens Hallqvist blev 
genvalgt.

Valg af kasserer - Aase Schmidt blev 
genvalgt.

Valg af suppleanter - Jonna Pedersen 
blev genvalgt og nyt medlem Poul Christi
ansen blev valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant - 
Henning Nielsen og Erling Rasmussen 
blev genvalgt.

5. DRØFTELSE AF FORENINGENS 
FORHOLD OG FASTANSÆTTELSE 
AF KONTINGENT FOR 2018.

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på kr. 
25,00 til i alt kr. 225,00. Denne stigning er 
på grund af dyrere porto.

Forsamlingen godkendte forhøjelsen.

6. BEHANDLING AF INDKOMNE 
FORSLAG.
Der var ikke modtaget nogle forslag.

7. EVENTUELT.
Ingen havde noget at berette, men almin
delig hyggesnak.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.30.

Référant Anette Christoffersen
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Forårsturen til Grundtvigskirken 
og Bispebjerg Hospital
Deltagerne var samkørende i biler, og vi mødtes 
på Bispebjerg Bakke lørdag formiddag.

Først så vi med en vidende rundviser Grundt
vigskirken. Til dem der ikke har set den, kan jeg 
kun opfordre til at aflægge kirken et besøg. Det er 
fantastisk flot både arkitektonisk og håndværks
mæssigt - det er forståeligt, at det tog mange år 
at bygge kirken og få stablet de godt 4 millioner 
mursten, hvoraf mange er specialfremstillede el
ler tilpasset på stedet.

Frokosten blev indtaget i Restaurant Tribeca 
NV. Nogle var lidt skeptiske da de hørte, at vi 
skulle have pizza.

Men efter at have indtaget måltidet var alle 
vist enige om, at det var ikke blot pizzaer - det 
var meget gode og spændende ting, der var på 
menuen.

Planen var, at vi herefter skulle have været en tur 
på Bispebjerg Hospital, der i øjeblikket er ved at 
blive ombygget. Det viste sig i sidste øjeblik ikke 
at kunne lade sig gøre på grund af ændringer i 
byggeledelsen.

I stedet gik deltagerne en tur på den meget 
smukke Bispebjerg Kirkegård, hvor kirsebær
træerne

Blomstrede, og hvor foråret foldede sig ud. 
Andre besigtigede det spændende byggeri med 
de bølgede former, Bispebjerg Bakke, udtænkt 
af Bjørn Nørgaard og beliggende tæt ved kirken. 
Endelig fandt en del ud af, at det netop var den 
5.maj og at vi ikke var langt fra Mindelunden i 
Ry vangen. Mange havde aldrig været der før, og 
var enige om, at det var en spændende og bevæ
gende oplevelse netop at være der på en 5.maj.

Jens Hal l q vist

Militære anlæg fra Middelalderen 
og fra nutiden - og smukke udsigter
Lørdag den 9. juni 2018
Vi samkørte - efter Aases plan - til Lellinge afkør- 
sel 33, hvor vi fik en guidet rundvisning af natur
geograf Lars Beck Nielsen i Borgringen. Han var 
fremragende, fordi han havde sat sig ind i navnes 
betydning, topografien og teorier om disse cirkel
formede borge, så man var i usædvanlig godt sel
skab i 1 Yi time. Stedet er absolut værd at besøge 
næste sommer med en rundviser som ham.

Derfra kørte vi videre til Ejbybunkeren, hvor 
vi spiste egen medbragt mad ved de træbænke 
og borde, der var placeret uden for. Området 
ligger ved Vestvolden, der i dag er et rekreativt 
område vest for København. Vi fik herefter en 
fin og informativ rundvisning af formidlingsin
spektør, Tina Thønnings, i terrænet (fortet var 
en del af Københavns Befæstning i slutningen 

af 1800-tallet/begyndelsen af 1900-tallet) og 
senere inde i bunkeren, der var centralen for 
Københavns luftforsvar under den kolde krig.

Endelig kørte vi til Garderhøj fortet nord 
for København (vi havde måttet aflyse Konge
lundsfortet). Garderhøjfortet var ligeledes en 
del af Københavns forsvar, som Estrupregerin- 
gen prioriterede, men det specielle ved dette 
fort var, at det var privatfinansieret. Vi fik en 
rundvisning af en ældre frivillig og meget entu
siastisk rundviser, der i den mere kuriøse afde
ling bl.a. kunne fortælle, at der var optagelser 
fra Olsenbanden i Jylland og Midt om Natten 
foretaget på Garderhøjfortet. Efter en grundig 
rundvisning sluttede vi nu lettere udmattede af 
med kaffe og is.

Mogens Bak-Hansen
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Foredrag
Historien om Danmark

9. april 2018 Kulsbjerg skole, Vintersbølle afdeling.

Jes Fabricius Møller, en af medforfatterne til den 
nye Danmarkshistorie, Historien om Danmark 
fortalte om tilblivelsen af den og arbejdet med 
TV serien, hvor Lars Mikkelsen agerede historie
fortæller.

Der var 35-40 deltagere til dette foredrag, som 
var på vores foranledning og Jes første om emnet.

Med hensyn til kritikken af tv serien, så gjorde 
Jes opmærksom på, at den var en stor succes i 
form af, at den har modtaget priser, og at man fik 
teenagere til at se tv frem for at være på nettet.

Når det er sagt, så er man ifølge Jes i en tv se
rie nødt til at forenkle, da man ikke kan formidle 
så store mængder af tekst i dette medie, desuden 
at Danmarks Radio havde ageret rimeligt uaf
hængigt af forfatterne til bøgerne, at der havde 
været udskiftninger undervejs i produktionen, og 
at man desværre ikke havde været tilstrækkeligt 
opmærksom på, hvor følsom nyere tids dansk 
historie er blevet, hvor det handler meget om 
(manglende) repræsentation af forskellige perso
ner og strømninger, selv om man burde have lært 
lektien efter kritikken af Ole Bomedals 1864. I 
TV serien var der en bevidst fokuseren på kvin
der, Socialdemokraterne og velfærdsstaten, mens 
f.eks. modstandsbevægelsens højrefløj og Kaj 
Munks åndelige modstand var fraværende. Sam
tidig understregede Jes, at der løbende foregår en 
fortolkning af historien i det politiske miljø og al
tid har gjort det, man at man derudover i de senere 

år og i denne sag har at gøre med en kritik fra dele 
af højrefløjen, som er meget bastant og med krav 
til historieformidlingen, som de ikke nødvendig
vis altid selv lever op til...

Jes gav også en gennemgang af sit bidrag til 
historien, som var fra 1770-1914 med ændring af 
Danmarks udformning, ændring fra landbrugs
til industrisamfund, revolutionen af samfærdsels
midler, de åndelige vækkelser og overgangen til 
demokrati og af kollegaen Niels Wium Olesens 
bidrag fra 1914 og fremad, hvor sidstnævnte net
op prøvede at skrive historie på en ny måde - ved 
bl.a. at tage udgangspunkt i hverdagshistorien og 
velstandsstigningen.

Efter kaffe- og kagepause var der en livlig og 
interessant diskussion mellem flere af gæsterne 
og foredragsholderen. Alt i alt et meget spænden
de arrangement.

Vi skal gøre opmærksom på at arrangemen
tet først blev til efter udsendelsen af årbogen for 
2017, men at vi har forsøgt gennem nyhedsmail 
og telefonopringninger at komme i kontakt med 
alle medlemmer i nærområdet.

Vi vil her benytte lejligheden til at takke for 
samarbejdet med Vintersbølle Nyråds Lokalhi
storiske Forening og Vordingborg Lokalhistori
ske Forening og den velvillige indstilling fra Lan
gebæk Lokalhistoriske Arkiv.

Mogens Bak-Hansen
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Foredrag
om Nordens Columbus - Vitus Bering

4. oktober 2018

Vitus Bering er ikke særlig kendt i Danmark, 
selvom DR har sendt en serie i efteråret om 
hans spændende opdagelsesrejser i Rusland for 
ca 200 år siden.

På denne baggrund havde vi allieret os med 
Museumsinspektør Orla Madsen fra Østsjæl- 
lands Museum, der deltog i en ekspedition 
i 1991 til stedet hvor det menes Vitus Bering 
døde under sin sidste ekspedition.

Vitus Bering var født i Horsens, men kom 
via et møde med en russisk søofficer i russisk 
tjeneste. Han blev af Zaren sendt til det østli
ge Rusland for at undersøge, om Rusland var 
landfast med Amerika.

Orla Madsen fortalte spændende og levende - 
som man kun kan gøre når man selv har været 
der - om Vitus Berings ekspeditioner og om de 
udgravninger de havde foretaget på gravpladsen 
for at fastslå om det var her Vitus Bering døde.

Det var en spændende aften på Lille Næstved 
skole. Vi har lært af det, at vi skal bredere ud med 
vores indbydelser, hvis vi skal samle medlem
merne til den slags arrangementer, der ikke er 
annonceret i vores årsplan. - Her kunne en mere 
udbredt anvendelse af e-mail (at flere medlemmer 
oplyste deres email adresser) være en stor hjælp 
ved udsendelse af nyt til medlemmerne.

Jens Hallqvist
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Litteratur om Præstø amt

Møn

En afbrudt flugt til Sverige
Af Erik Henriques Bing, Forlaget Tåga- 
liden Vandrebakken, København 2018.

Der er lige blevet fejret 75 års dag for den 
helt overordnede set utroligt vellykkede 
flugt for danske jøder til Sverige i okto
ber 1943. Som statsminister Lars Løkke 
Rasmussen udtrykte det: ”Redningen af 
de danske jøder var en fælles og spontan 
handling, som udsprang af danske borge
res ordentlighed, retfærdighedssans og 
medfølelse.” (Kristeligt Dagblad 12. okto
ber 2018). Man kan tilføje: et lys i mør
ket og noget der har skabet et særligt bånd 
mellem jøder og Danmark efterfølgende.

Erik Henriques Bing beretter om sin fars 
forsøgte flugt til Sverige i oktober 1943. 
Jens Herman Bing, dr.med., blev angivet, 
fængslet, men atter løsladt af tyskerne, for
di ledende danske politikere og embeds- 
mænd intervenerede hos tyskerne og over
beviste dem om, at han ikke var sabotør. 
Jens Herman Bing var flygtet, fordi han 
var jøde, men eftersom han var gift med 
en ikke-jøde betød det, at tyskerne efter ra- 
cebestemmelseme i Danmark, ikke skulle 
deportere ham. Sidst i oktober lykkedes 
det så Jens Herman Bing med familie, her
under forfatteren til denne bog at flygte 
til Sverige, hvor de opholdt sig til krigens 

afslutning. Trods tyske forsikringer turde 
de ikke stole på vedvarende andre racebe
stemmelser i Danmark end i Tyskland.

Den 11. oktober 1943 foretog Gestapo 
en række arrestationer i landsbyen Borre 
ud fra en 18 årig søndeijysk piges angivel
ser om illegalt arbejde på egnen - herunder 
hjælp til flugt til Sverige. Den unge pige 
handlede tilsyneladende ud fra motiver som 
spænding, tiltrækning af tyske officerer og 
muligheden for at leve et liv i luksus. Tyske 
soldater var udkommanderet, og man ledte 
efter jøder på Møn, som man ved et lyk
ketræf ikke fandt. Der var ellers flugtruter 
via Hårbølle eller Liselund bl.a. via det 
københavnske opsamlingssted Bispebjerg 
Hospital. Fra Liselund havde man via ba
ron Rosenkrantz mellemkomst allerede fra 
slutningen af 1942 bragt jøder i sikkerhed.

Der er tale om en familiekrønike, hvor 
alt omkring arrestationen og flugten for 
Jens Herman Bing belyses med kilder, ud
drag fra bøger osv. I denne beskrivelse bli
ver flygtningenetværk mv. samtidig belyst, 
og hvad det officielle Danmark vidste, og 
hvordan det handlede. For den alment hi
storisk interesserede læser ville bogen dog 
have vundet ved f.eks. at gå dybere i nogle 
af temaerne for bogen - f.eks. jøder gift 
med ikke jøder, modstands- og flygtninge
netværk på Møn, politikernes og embeds- 
mændenes ageren, bestikkelse af tyskere 
under flugt til Sverige osv.

90

Boganmelder:

Mogens Bak-Hansen
Født 1964. Ph.d i historie fra Københavns Universitet. P.t. guide ved Stevnsfortet og siden 2015 
redaktør af Historisk Samfund for Præstø Amts Årbog.



Møn

Strandinger og forlis ved Møn 
Niels Christiansen, Marstal Søfartsmuseum, 
2010. Bogen forhandles stadigvæk.

Forfatteren omtaler i sit forord skiftet i red
ningstjenesten på Møn fra at handle om ak
tioner i forbindelse med småskibsrutefart 
(transport af gods) til, da den blev nedlagt i 
slutningen af 60’eme, da lastbiler og DSB 
udkonkurrerede denne del af skibsfarten, 
til at handle om redning af fritidssejlere. I 
tiden for småskibsrutefarten var sandban
ken Tolken ofte årsagen til grundstødning. 
Antallet af redningsaktioner er i øvrigt ste
get de sidste årtier...

Den største mængde ulykker skete in
den der var redningsstationer - nemlig ved 
stormflodskatastrofen i 1872, der hvad an
gik skibsforlis ramte Præstø Amt hårdere 
end noget andet amt.

Hvad angik redningsstationer var der op
rindelig, og det vil sige fra 1882, alene en 
raketstation i Ålebæk (NB: Ålebæk Strand
vej på den nordlige side af øen), ind til der 
1. august 1918 blev oprettet en redningssta
tion i Klintholm Havn. Raketstationen skød 

liner og redningsstole ud, men ofte for
gæves fordi strandingerne foregik på rev 
adskillige hundrede meter fra land. På den 
nordøstlige - meget øde side af øen - blev 
der gået strandvagter og i 1911 pga. grund
stødninger etableret et fyr ved Hellehavn 
Nakke. Der berettes bl.a. om våben- og 
spritsmugling og en stor tysk mineulykke, 
foruden mineulykker under og efter 2. Ver
denskrig.

Den overvejende del af bogen udgø
res af kapitlet Søulykker ved Møn i årene 
1808-2000, der i kort form gennemgår de 
utallige skibsforlis. De væsentligste kilder 
er Indenrigsministeriets udgivelse Beret
ning om Redningsvæsnets virksomhed, 
Flagbogen (Danmarks skibsregister), sø- 
forklaringer/søforhør og lokalaviser.

Der er tale om et grundigt og kæmpe 
stort stykke arbejde, der forhåbentlig som 
opslagsværk vil blive gjort brug af i en 
række forskellige sammenhænge (lokal
historie, personalhistorie, skibshistorie, 
strandingshistorie og krigshistorie).

Boganmelder: 
Mogens Bak-Hansen
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Næstved

FLIPPROLETAR! En næst- 
veddrengs barske og sjove op
tegnelser
Af Josef Johannes Gotfred Jensen og Hanne 
Ida Rafn (redaktion), Trykværket 2017. 68 
sider, illustreret, to udgaver. Pris (på nettet) 
varierer mellem 118 og 199 kr.

Ordet flipproletar stammer fra Hans Fal
ladas roman ”Kleiner Mann - was nun?” 
fra 1932 og hentyder til det pæne tøj med 
flip, som var almindeligt inden for de stærkt 
voksende handels- og kontorfag. Disse ”la
vere funktionærer” følte sig ofte mere be
tydningsfulde og hævet over arbejderklas
sen, selvom de havde den ringe løn og de 
dårlige arbejdsforhold til fælles. De følte sig 
ofte mere beslægtet med borgerskabet, som 
de stræbte efter at blive en del af.

Bogens hovedperson, Josef Johannes 
Gotfred Jensen (1905-1990) - herefter Jo
hannes - starter nederst i samfundet som 
lærling i barber- og frisørfaget iført hvid 
kittel, flip og slips. Dette er i 1919 på et 
tidspunkt, hvor der uddannes en overflod 
af frisører med ringe løn - rigtige flippro
letarer. Og han slutter i borgerskabet som 
frisørmester med egen strøg-salon og eget 
hus.

Bogen bygger på breve, som Johannes 
har sendt til sin datter, Hanne Ida Rafn, 
og dennes datter Louise i årene 1980-84. 
Hanne Rafn har - med støtte fra Næst- 
vedarkiveme - valgt at udgive disse breve 
med hans egne ord og vendinger, så andre 
kan få et indblik i datidens samfundsfor
hold før velfærdsstaten. Som bonuseffekt 
får vi en hel del Næstved-lokalhistorie fra 
1920’eme med billeder og supplerende op
lysninger.

Vi følger Johannes som barn og ung i 
Næstved, en kort periode som arbejdssol- 
dat og arbejdsløs og herefter som frisør-

1 næstveddrengs barske 
og sjove optegnelser

Ved Hanne Ida Rafn

Josef Johannes Gotfred Jensen

FLIPPROLETAR!

svend i Haslev, Roskilde, Odense, Ring
sted og på valsen i Schweiz og sluttelig på 
den kooperative salon ”Figaro” i Køben
havn. Her bliver Johannes gift og havner 
i Køge med 4 børn og fod under eget bord.

Hovedparten af bogen beskriver hans 
ophold i Næstved, hvor han fødes ind i en 
konfliktfyldt familie med en dominerende, 
brutal og doven far, der hverken har succes 
som sadelmager eller handelsmand. Sidst
nævnte ”karriere” starter han med at stjæle 
børnenes bankbøger for at købe heste og 
afslutter den med et fallitbo på 6 gamle 
krikker og 2 jernbanevogne med sygdoms
ramte kartofler og gulerødder. Hertil en 
sag i landsretten, fordi han har solgt en 
hest, der viser sig at være en kæphest!

Men det var ikke det værste. Efter at 
have ødelagt en juleaften med at smide 
børnene på gaden og tæve moderen, blev 
faderen arresteret - men for noget helt an
det. Han fik 160 dage i forbedringshuset 
for seksuel omgang med mindreårige og 
for blotted! Herefter gad han ikke arbej
de. ”Det er kun de dumme, der arbejder, 
de kloge lader være, de får føden alligevel” 
var hans motto. Til sidst kom sognefoge
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den for at pante, men huset var i forvejen 
pantsat til over skorstenen, så han blev sat 
til at slå skærver.

Kun på et område har faderen succes. 
Han gifter sig i 1897 med en flittig og 
sparsommelig syerske, der har eget hus i 
Sandstræde, i dag Kalbyrisvej, og det lyk
kes ham - trods moderens særeje - at få 
overbelånt huset, medens den underkuede 
mor må leve med fysiske og psykiske over
greb. Først i 1928 kom moderen væk fra 
manden ved børnenes hjælp - han beholdt 
huset, og hun måtte tilbringe resten af sit 
liv uden underholdsbidrag i en slumlejlig
hed i Grønnegade.

At Johannes og hans 3 søskende ikke blev 
ødelagt med den barndom, skyldes i høj grad 
moderen, der ofrede sig for sine bøm.

Men det er ikke kun familien, Johannes 
fortæller om. Vi hører om hans konfirma
tionsforberedelse, læretiden hos frisørme
ster Axel Scheibel på Ringstedgade, om 
badeliv i Susåen, torvedage og gøgl på 
Axeltorv, julegrise i baghaven, tyendelov 
og skudsmålsbog, om tvangsarbejdsanstal
ten, fattiglemmer og bønderkarle og om 
alle originalerne. Bl.a. Fandenstejleme-Pe- 
der, Flæske-Niels og der kleine Fritz.

Johannes beretter med en åbenhed, hvad 
der skete i de ”gode gamle dage” - politisk 

og socialt - og sammenligner med nutiden. 
Med sit uforfalskede og levende hånd
værkersprog går han tæt på mennesker og 
begivenheder og tegner et tidsbillede af 
første halvdel af 1900-tallet med mange 
markante personportrætter og stærke ople
velser. Han fortæller ærligt og skånselsløst 
- og ikke uden humor - om menneskers 
indbyrdes relationer på godt og ondt, om 
barske og sjove episoder, om smalhals og 
hårdt arbejde og harmes over den uretfær
dighed og udbytning, han var vidne til. Alt 
sammen set fra flipproletarens synsvinkel.

Alle vil kunne få udbytte af bogen, der 
beskriver livet, som det blev levet hos de 
fleste danskere på det tidspunkt. En farve
rig, rystende, ærlig og på samme tid også 
morsom bog om livet før velfærdsstaten 
lagde et trygt, fintmasket net under sine 
indbyggere.

På sine gamle dage fik Johannes fred 
og ro til at bearbejde sin fortid og især sin 
hårde barndom og ungdom. I et brev til 
datteren skriver han: "Det meste af mit liv 
har jeg levet i andres tøj, med at lade som 
om, jeg var en anden, med at leve op til 
andres forventninger, med at være andre 
tilpas. Nu søger jeg efter sammenhængen 
i mig selv”.

Boganmelder:

Allan Huglstad
Født 1947, major (retired), bor i Vordingborg. Forfatter til bøger om besættelsen og befrielsen i Næst- 
vedområdet, Vordingborg/sydsjælland og Møn samt pocket-guides om Møn og Alanya (Tyrkiet). 
Aktiv i lokale kulturhistoriske foreninger, velgørenhedsorganisationer og politisk.
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Suså

Suså Egnshistoriske Forenings 
årsskrift 2017

Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift 
2017 er det 31. i rækken, siden foreningen 
under navnet ”Historisk Forening for Her- 
lufmagle Sogn” udgav sit første årsskift i 
1987, dengang som ”Jul i Herlufmagle”. 
(I al beskedenhed med mig som redaktør). 
Senere ændredes navnet til ”Jul i Susålan- 
det”. 2017. Årets skrift indeholder i alt 7 
beretninger, alle fyldt med interessante op
lysninger, som belyser perioder i Susålan- 
dets historie, såvel gennem tekst som fotos.

Ruth Dinesen fortsætter sin fortælling 
om ”Mennesker og huse i Glumsø i be
gyndelsen af 1900 tallet”. Bygget på hen
des farmor Valborgs breve. De er særdeles 
oplysende med mange små morsomme 
indslag om personer i den lille by. Ældre
centret Søvang var dengang godsforvalter
bolig. Denne periode var en tid med store 
forandringer, med krig, begyndende kvin
dekamp m.m.. Fru Howden-Rønnekamp 
tog initiativ til oprettelse af lokalafdelin
gen af Røde Kors i Glumsø.

Theodor K. Graversen giver læseren 
et interessant billede af livet i Herluflille, 
hvor ”Tømrerens sted” skulle blive bopæl 
og ændre navn til ”Christiansminde” for 
Graversen og hans familie. Efter 10 år i 
grønlandsk skolevæsen vendte familien 
hjem, og han tog selv ansvar for driften 
af det lille hobbylandbrug. I 2005 modtog 
han Suså kommunes Bygningsbevarings
pris. I artiklen omtales flere lokaliteter og 
initiativtagere i Herluflille by samt vigtig
heden af at bevare landsbysamfundet.

”Glumsø Apoteks historie fra 1967- 
2017” er en underholdende beretning om 
Glumsø apotek fortalt af tidligere ansat
te. Lise indleder og fortæller om, hvordan 
hun som ung pige bliver ansat og hvilken 
uddannelse, der på den tid krævedes for at 

blive apoteksassistent. Det var meget alsi
digt og indebar blandt andet produktion i 
apotekets laboratorium. Alt blev dobbelt
kontrolleret, hostesaft, salve, creme, øjne/ 
ørendråber osv..De forskellige apotekere 
gennem tiderne bliver omtalt.

”Harrekilde-stenen i Herlufmagle”.. ar
tiklens forfatter, Klaus Marott, har gravet 
dybt i de arkivbevarede avisartikler m.m. 
vedrørende Harre-kildestenen, der står pla
ceret foran Herlufmagle skole. Det har væ
ret et enormt arbejde, men resultatet, der er 
kommet ud af arbejdet er ganske fantastisk 
og beskriver dels den afholdte og elskede 
lærer, Jacob Harrekilde, som gennem en 
menneskealder fra 1883 til 1916 virkede 
som førstelærer ved den gamle skole nær 
Kirken, - men også fejringen af minde
stenens afsløring den 14. juni 1953. Tid
ligere elever beskriver forholdene samt li
vet i byen på lærer Harrekildes tid. Det er 
en underholdende og beskrivende artikel, 
som giver læseren en grundig indlevelse i, 
hvorfor Jacob Harrekilde blev en person, 
som fik den hæder at få rejst et monument 
i byen. På den i 2016 restaurerede min
desten bæres teksten af første vers i hans 
sang, ”At ville, det er sagen”, som ofte 
blev sunget ved sammenkomster på egnen.

”Rejseladen i Glumsø blev til en café”. 
Den 28. april 2007 blev Cafe Rejseladen 
indviet. Jens Lyhne beskriver underhol
dende og med lune om Caféens tilblivelse 
og dens mange aktiviteter. Det strækker 
sig fra ”alternativ sundhedspleje”, i form 
af den faste ugentlige fiskedag til begravel
seskaffe, kursusdage, valghandlinger m.m. 
Stedet er stærkt på madsiden og har store 
succes’er, bl.a. med Jørgen Kvists folke- 
køkken. Der er også budt på musikarran
gementer: jazz eller klassisk musik. Bæ
rende for stedets eksistens er den frivillige 
arbejdskraft.

”Min barndom i Ty velse”. Martin Dam- 
gaard flyttede til Tyvelse med sine for
ældre og seks søskende, da han var 6 år. 
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Mor passede centralen, og far arbejdede på 
korkfabrikken i Pedersborg og senere som 
ringer og graver samtidig med, at han kørte 
brødbil. Martin beskriver levende, hvordan 
barndomstiden forløb i Tyvelse og omegn: 
barndommens lege, idoler, fritiden , sko
letiden. - Vi når hele vejen rundt, - og vi, 
jævnaldrende, kan nemt nikke genkenden
de til hans mange beskrivelser af tidens 
aktiviteter, der samtidig giver et glimrende 
tidsbillede af livet på landet.

”Glumsø spånpladefabrik A/S” er i dag en 
saga blot, men i mange år var det en væ
sentlig del af egnens fremgang. Den gav 
arbejde til mange og var medvirkende til, 
at Glumsøs handel og erhverv havde stor 
fremgang. B.LMadsen fortæller en inte
ressant historie om spånpladefabrikkemes 
indtog i Danmark og særligt om fabrikken 
i Glumsø, der blev bygget i 1961-62. Års
skriftet kan købes i løssalg, pris 60 kr.

Boganmelder:

Knud Erik Antonsen, Herlufmagle
Indtil 2006 ansat som viceskoleinspektør på Herlufmagle Skole. Aktiv billedkunstner. Fra 2007-12 
bestyrelsesmedlem af Næstvedegnens Arkiv.
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Øvrige

Præstø, Stege og Vordingborg 
- mellem Knudshoved Odde og 
Møns Klint.
AfOle Villadsen, 1. udgave, 1 oplag, hard
back, Balto Print Litauen 2018. 160 sider, 
illustreret, bl.a. med fotos af Per Rasmussen. 
Oprindelig pris kr. 129,95, på nettet mellem 
97 og 158 kr.

Denne udgivelse er ikke helt nem at an
melde, da det er svært at se, hvad det er 
for en bog, hvad formålet er, og hvem mål
gruppen er - forhold, der også har indfly
delse på salget.

Forfatteren benævner bogen ”markeds
føringsmateriale”, og kommunen kalder 
den en ”publikation” og ”et markedsfø
ringsprojekt for kultur- og fritidslivet i hele 
Vordingborg Kommune”. Forlagets omtale 
på de hjemmesider, der skal sælge bogen, 
indeholder overfladiske vendinger som ”en 
guidebog til Sydsjællands perler: Købste- 
deme Præstø, Stege og Vordingborg samt 
den storslåede natur og alt det indimellem”. 
Her bliver Møn en del af Sydsjælland - og 
købstæder bliver til steder! Målgruppen be
skrives som: ”Det er en bog for alle, der bor 
og kommer i området, både turisten, som
merhusejeren og de lokale”. På den en side 
er der altså tale om en beskrivelse af kom
munens kultur og fritidsliv, på den anden 
side er det en turistguide for både besøgen
de og bosatte.

Forfatterens egen udlægning af hensigter
ne med bogen fremgår af forordet: ”At fun
gere som en øjenåbner for de store natur- og 
kulturoplevelser, som kommunen er så rig 
på”, og ”at vise, hvordan naturskønheden 
gennem tiderne har inspireret mange danske 
kunstnere såvel forfattere som malere og bil
ledhuggere” (p.9). Her er målgruppen altså 
naturelskere og kunstinteresserede.

Uanset om vi betragter bogen som en tu
ristguide eller ”øjenåbner” for natur og kul

tur falder det i øjnene, at teksten er sparsom
- ja ligefrem tynd - og at flere områder ikke 
er nævnt. Således er Bogø og den vestlige 
del af Sydsjælland åbenbart uinteressant. 
Eksempelvis intet om Gøngemarked eller 
Avnø Naturcenter, og den eneste landsby
kirke, der nævnes, er Udby - og uden at 
nævne Grundtvigs Mindestuer. Udvælgel
sen er meget selektiv. De store museer er 
nævnt, men ikke et ord om Museumsgården 
eller Køng Museum. "Til gengæld er glasme
ster Hebsgaard nævnt hele 11 gange, men 
han har selvfølgelig også bidraget til udgi
velsen.

En omtale af Kulturarkaden indeholder 
forfatterens kunstforening, makerspace, la
serskærere mv., men intet om lokalarkivet. 
På samme måde er kulturbiografeme Bio 
Stege og Bio Bernhard ikke fundet værdige 
til omtale, medens nedlukkede aktiviteter 
som ”Rødeled Pottemageri - et arbejden
de museum”, Kulinarisk Rosenfeldt og In
ternationalt Marked på Slotstorvet optager 
plads. Og hvor blev UNESCO Biosfære 
Møn af? Naturoplevelserne er koncentreret 
om Møns Klint, Knudshoved og Camønoen
- er der ikke andet, der er værd at besøge?

Det værste er dog de mange faktuelle 
fejl, forenklinger og fordrejninger, der for
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mentlig skyldes nogle studentermedhjælpe
re, der er sat til at søge på nettet - og har 
taget såvel vendinger som fejl med sig. Her 
burde forfatteren have sørget for en ordent
lig korrektur og kildekritik. Når man vil 
lave en guidebog eller en ”øjenåbner”, må 
man som minimum sørge for, at oplysnin
gerne er korrekte - de samme krav, som 
man stiller til en fagbog. F.eks. nævnes 8 
lystbådehavne - kommunen har 9 (p. 85), 
og Fanefjord udnævnes til ”internationalt 
sildemarked” og Elmelunde som ”centrum 
for hedensk gudsdyrkelse”, begge uden be
læg (p. 80 og 62). ”Balle Lars” halshugges 
i 1860 som den sidste offentligt henrettede 
person i Danmark, selvom ”æren” tilkom
mer Anders Sjællænder, der mistede hove
det udenfor Nakskov i 1882 (p. 55). På side 
48 er restaurant Lollesgaard over 60 år gam
mel, men den er altså kun fra 1972, hvor 
den afløste den nedbrændte Lollesgaard fra 
1967.

De værste fejl - mindst 10 - findes sam
let på side 42: Stegehus er ikke fra Valde
mar d. Stores tid, men tilskrives snarere 
Valdemar Sejr. Stege er ikke vokset op 
omkring Stegehus - her lå slottets ladegård 
- men fra fiskerlejet ved Dybsbroen, hvor
efter byen bredte sig til Langgade og op til 
Torvet. Corfitz Ulfeldt og Leonora Christi
na har næppe boet i ruinerne af Stegehus i 
1636-37, da borgen blev sprængt i luften 
i 1534 under Grevens Fejde; de boede på 
Elmelunde Slot. Der blev ikke etableret et 
voldanlæg omkring Stege, men i nordkan
ten af Stege, og bymuren er problematisk 
ifølge arkæologerne, der kun vil medgive, 
at der har været bymur mellem Møllepor
ten og Noret og ud mod Stege Bugt. Der 
blev ikke nedrevet 2 byporte i 1680’eme; 
den ene forsvandt efter 1690, og den an
den stod der stadig i 1732, hvor taget blev 
repareret. Mølleporten var ikke eneste ind
gangsvej til Stege fra Østmøn indtil 1987; 
både før og efter var der andre veje, lige
som man i nyere tid kunne komme ind via 

Katedral vej. Årstallet 1987 fortæller blot, 
at bilvejen gennem Mølleporten blev æn
dret til cykelsti. Mølleporten er heller ikke 
”den eneste fritstående byport, der er be
varet i Danmark”. For det første er den 
ikke fritstående, og for det andet er den 
ikke alene, men sammen med byporten i 
Fåborg - der heller ikke er fritstående - de 
eneste middelalderbyporte, vi har. Og den 
tilbyggede Empiregård blev ikke indrettet 
til museum i 1914 - men i 1958! Også bil
ledteksten er forkert og røber manglende 
lokalkendskab: Det er ikke Stege Nor, man 
ser i baggrunden, men Stege Bugt.

Havde det været en simpel reklametryk
sag - det er jo også ”markedsføringsmate
riale” - ville man kunne bære over med de 
omtalte prioriteringer, udeladelser og fejl. 
Kravene til reklame er jo ikke så store. Men 
kravene til en forfatter og til et kommunalt 
godkendt ”markedsføringsprojekt” bør 
være større.

Man kunne anlægge en helt anden vinkel: 
Se bort fra teksten og vurdere bogen som 
en foto-/kunstbog. Fotografierne, hvoraf de 
fleste er taget af Per Rasmussen, er simpelt
hen eminente - og uddybende og indbyden
de - men de fylder også tilsammen 94 af 
bogens 160 sider. Men de er alle pengene 
værd! Desværre er det ikke den synsvinkel, 
forfatter og forlag har valgt.

Som afslutning bør nævnes, at Vording
borg Kommune har støttet udgivelsen med 
19.000 kr. til et trykkeri i Litauen (har vi 
ikke lokale trykkerier, som kommunen bur
de støtte?). Kommunen har ellers en praksis 
for ikke at støtte udgivelse af bøger, men 
denne støtte er givet udenom de politiske 
udvalg og uden et eneste aktstykke - hvil
ket i sig selv er usædvanligt. Men åbenbart 
ikke, når forfatteren - som der står på bo
gens bagside - er ”blandt hoveddrivkræfter- 
ne i det lokale kulturliv”.

Boganmelder: 
Allan Huglstad
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Øvrige

Kampen om naturen i 100 år
En anmeldelse af Kjeld Hansens bog omlOO 
års naturfredning i Danmark "Det store 
svigt", hvor også andre aktuelle bøger om 
samme emne omtales.

Allerede i 1918, et år efter vedtagelsen af 
Danmarks første naturfredningslov, blev 
Møns Klint forsøgt fredet. Men klinten 
og klinteskovsområdet blev først fredet i 
1983! Denne, en af de første fredningssa
ger i Danmark, blev bremset af justitsmini
steren, der syntes at erstatningen blev for 
dyr. Da fredningen endelig gik igennem 
65 år senere, var prisen vokset med 500 
%, målt i nutidskroner. Det ironiske var, at 
fredningen, da den kom, ikke tog stilling 
til den trussel, der blev udpeget som den 
væsentlige i 1918, nemlig bortgravning af 
stenrev foran klinten, som beskyttede mod 
erosion. Den beskyttelse kom formentlig 
først med EU’s habitatdirektiv i 1992.

Den anden internationalt vigtige kyst
klint i det sydøstdanske, nemlig Stevns 
Klint, er endnu ikke endeligt fredet. Her er 
formålet at sikre offentlig adgang til klin
tekanten og at lægge natur ud langs denne, 
men lodsejere, lokalpolitikere og naturfre- 
dere kan ikke blive enige. Fredningssagen, 
der har været undervejs i snart 20 år, er p.t. 
til afgørelse ved højeste instans (som for 
tiden hedder miljø- og fødevareklagenæv
net) og ventes afgjort i 2019.

Begge fredningssager er for miljøjour
nalisten og forfatteren Kjeld Hansen ek
sempler på, at Danmarks fredningslovgiv
ning ikke er stærk nok. Han kalder i vanlig 
polemisk stil samfundets naturforvaltning 
gennem 100 år for ”Det store svigt”. Det
te er blevet titlen på hans nyeste værk, en 
betonflise-stor bog med undertitlen ”Be
retning om 100 års naturfredning i Dan
mark”.

Kjeld Hansen har med støtte fra en af de 
store private naturfonde brugt det meste af 
tre år på at bearbejde et meget stort data
materiale. Det er der kommet en impone
rende bog ud af, ikke bare i størrelse, men 
også i grundighed. Kjeld Hansen har såle
des brugt tid på at hjælpe myndighederne 
med at får styr på, hvor mange frednings
sager af forskellige slags, der rent faktisk 
er gennemført. Man kan undre sig over, 
at det skulle være nødvendigt, men det er 
måske symptomatisk i en tid, hvor regerin
gens grønthøster begynder at gøre indhug i 
helt basale funktioner i det offentlige.

Man kan diskutere, om bogens titel er 
velvalgt. Har samfundet svigtet naturen? 
Selvom der kan nævnes adskillige eksem
pler på vellykkede fredninger, er der næp
pe tvivl om, at Kjeld Hansen har ret i sin 
hovedpointe: naturfredningen som poli- 
tisk-administrativt redskab har ikke kunnet 
redde naturen fra forarmelse. Men det er 
vist også mange år siden, nogen har villet 
hævde det synspunkt.

Naturfredningens formål er, med for
muleringer fra den første lov fra 1917, at 
bevare områder af særlig ”skønhed” eller 
”områder, planter og dyr samt geologiske 
dannelser ”af væsentlig interesse”. Samt i 
øvrigt at sikre offentlighedens adgang til 
naturen. Modstanderen gennem tiden har 
især været landøkonomiske interesser. Det 
afgørende slag, som naturen tabte, udspil
lede sig fra 1933 og 50 år frem, hvor staten 
understøttede landvinding og grundfor
bedring. Den politiske prioritering fremgår 
alene af ”plus”ordene, der dækker over 
dræning og afvanding af søer, fjorde og 
ådale samt oppløjning af enge og overdrev. 
Denne historie har Kjeld Hansen skildret 
indgående i tidligere bøger; først og frem
mest ”Det tabte land” fra 2008 og ”Folk og 
fortællinger fra Det tabte Land” fra 2014. 
Begge bøger (og især bind 2 af sidstnævn
te, der handler om konkrete østdanske 
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landvindingssager) er spændende og kan 
også anbefales. Ingen af dem har tidligere 
været anmeldt her i årbøgerne.

Ser man isoleret på landvindingssagens 
historie kan man roligt sige, at naturen er 
blevet svigtet. Men det er en væsentlig 
pointe i den sammenhæng, at fredningssa
gens fortalere i begyndelsen af 1900-tallet 
ikke var en ensartet størrelse. Kjeld Hansen 
redegør selv for, at for nogle af de centrale 
skikkelser var det tilstrækkeligt at sikre en
kelte naturområder fx som studieobjekter 
for videnskaben.

I den ny bog sætter Kjeld Hansen land
vindingsepoken ind i en historisk sam
menhæng frem til i dag. Og så bliver det 
sværere at se udviklingen som ”et stort 
svigt”. Det begyndte at vende i 1970’eme, 
hvor staten afsatte penge til opkøb af na
tur. Det resulterede i vores del af landet 
bl.a. i opkøb af skov på Høje Møn og på 
Ulvshale. Staten begyndte også at rejse 
skov, og I 1990’erne påbegyndtes projek
ter med det sigende navn: naturgenopret
ning. Nu kommer plusordene på naturens 
side. Kjeld Hansen benævner selv perio
den som ”ti gyldne år for naturen”.

Historien om Skjern Å illustrerer må
ske bedre end noget andet, hvor hurtigt 
dagsordenen skiftede: Bare to årtier 
gik der, mellem at udretningen af Dan
marks største vandløb var gennemført i 
1960’erne, til Folketinget i 1987 vedtog 
en lov om genslyngning af åen. Forkla
ringen er dobbelt: Den landøkonomiske 
fordel viste sig hurtigt mindre end for
ventet, og der bredte sig gradvist i peri
oden en erkendelse af, at ensretningen af 
landskabet har en pris. Det er ikke nok at 
frede et voksested for en sjælden plante, 
hvis man vil bevare den. Arterne i natu
ren fungerer i et samspil, som er påvir
keligt af generelle forhold som nærings
stofbelastning, den konkrete forvaltning 
af naturen mv.

• fe

Statens Landvindingsudvalg foreslog 2400 
landvindinger i perioden 1940 - 1970. Af 
disse gennemførtes 1800. På kortet er fore
slåede projekter vist med grønt og realise
rede projekter vist med rødt. Illustration 
gengivet i Kjeld Hansens bøger "Det tabte 
land" og ”Det store svigt”.

I

Mange af de lavvandede kystområder, der 
for et par generationer siden var kandidater 
til store landvindingsprojekter, er nu beskyt
tede af EU’s naturdirektiver Med orange 
vises fuglebeskyttelsesområder, med blåt 
vises habitatområder, der beskytter særlige 
naturtyper og arter, og med olivengrønt vi
ses områder, der er omfattet af begge typer 
af beskyttelse. Summen af disse områder 
kaldes Natura 2000-områder. Illustration 
fra "Det store svigt".
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Kjeld Hansen nævner(s. 363), at den 
generelle, dvs. erstatningsfri, regulering 
af naturen begyndte med by- og landzo- 
neloven og råstofloven i slut-tresseme. Her 
glemmer han byggelinjerne langs kysten, 
søer og vandløb, skove og fortidsminder, 
som er endnu ældre og som også har haft 
vital betydning for landskabet. Havde vi 
ikke haft strandbeskyttelseslinjen siden 
1937, ville vores natur have set meget an
derledes ud - formentlig også hvad sårbare 
naturtyper og levesteder angår.

Virkemidlerne i samfundets omgang 
med naturen er blevet stadigt flere gennem 
de seneste årtier. Derfor virker det en smule 
malplaceret, at Kjeld Hansen bogen igen
nem forsøger at fastholde et fokus på, om 
nu det særligt danske naturfredningsvæsen 
har været en succes eller ej. Samfundet 
erkendte for 50 år siden, at udviklingen 
gik så stærkt, at det ville være for dyrt og 
helt urealistisk at lade naturfredningen stå 
alene som modvægt til en ”ukontrolleret 
udvikling”: Naturfredningen har heref
ter været et supplement til den generelle 
regulering, når denne ikke slog til. Et lo
kalt eksempel herpå kunne være fredning 
af nogle braklagte marker syd for Klin
teskoven på Møn, der viste sig hurtigt at 
udvikles som artsrige kalkoverdrev efter at 
dyrkning blev indstillet i 1990’eme. Her 
blev der på initiativ af Danmarks Natur
fredningsforening gennemført en fredning 
i 2013, hvorved ejeren kompenseredes for 
at afstå genopdyrkningsretten. Her har den 
konkrete fredning bidraget til udvidelse af 
den allerede beskyttede natur på klinten.

Kjeld Hansens bog er så omfattende, at 
det ikke er muligt at yde den fuld retfær
dighed i en kort anmeldelse. Den skildrer 
naturfredningens historie med et utal af 
historier, hvoraf flere lokale. Den omtaler 
miljøstøtteordningerne i landbruget, de 
store private fondes indtog i naturbevarin
gen, betydningen af EUs naturdirektiver 

og meget mere. Som regel med et kritisk 
blik, undertiden et velrettet spark - som 
regel velbegrundet. Bogen har så meget 
karakter af en historiebog, at det bliver en 
udtalt mangel, at der ikke er et emneregi
ster. Bogen har et journalistisk præg og er 
meget velskrevet, men det betyder også at 
overskrifterne er mere ”underholdende” 
end informative. Bogen er svær at få over
blik over.

Hvad skulle den hedde om ikke ”Det 
store svigt”? I virkeligheden afspejler den 
på troværdig vis de seneste 100 års kamp 
mellem væsentlige interessenter i samfun
det om, hvordan vi skal forvalte vores fæl
les naturarv. En rammende titel ville have 
været ”Kampen om Danmarks natur”. Men 
den titel blev optaget, da en anden natur
journalist og forfatter Søren Olsen i 2015 
udgav en bog, der mere snævert beskriver 
”naturfredningssagens danmarkshistorie” 
set indefra i anledning af Danmarks Na
turfredningsforenings 100 års jubilæum. 
Også denne bog er værd at læse, men den 
har ikke lokale nedslag, som Kjeld Han
sens bøger. Udover de allerede nævnte 
”cases” fra Det historiske Samfunds områ
de, byder bogen bl.a. på skildringer af fred
ningssager fra Blåbæk Mølle ved Fakse, 
Bagholt Mose ved Haslev ogTorpe Mose 
ved Næstved. ”Det store svigt” kan absolut 
anbefales som en grundig og spændende 
indføring i 100 års kamp om naturen.

Anmeldt:
Kjeld Hansen: Det store svigt. Beretningen 
om hundrede års naturfredning i Danmark. 
Gads Forlag 2017.

Omtalt:
Søren Olsen: Kampen om Danmarks Na
tur. Fra fredskovsforordningen til genska
belsen af Filsø”. Gads Forlag 2015.
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Kjeld Hansen: Folk & fortællinger fra Det 
Tabte Land. Bind II Øerne. Forlaget Bære
dygtighed 2014.

Kjeld Hansen: Det tabte land. Den sto
re fortælling om magten over det danske 
landskab. Gads Forlag 2008.

Boganmelder:

Torben Hviid
Født i 1955 og uddannet biolog med bifag i etnologi. Arbejder i Naturstyrelsen 
primært med naturforvaltning.
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Øvrige

Kirkeskibe i Stege-Vording
borg provsti
Niels Christiansen, Bog & Idé, Stege, 2017.

Ophængte kirkeskibe er en lidt overset 
form for inventar i de danske kirker.

Ifølge Niels Christiansen skulle der 
rundt i landet hænge omkring 1.500 kirke
skibe. De er blevet ophængt fra kort efter 
Reformationen og til i dag. Dette er histo
rien om de 27 kirkeskibe, der er ophængt 
i Stege-Vordingborg Provsti. Alle skibenes 
historie bliver gennemgået.

Der har været en række forskellige be
væggrunde til, at kirker har fået kirkeski
be. De kan f.eks. være givet som minde om 
familie, som den 3 mastede bark ”Haabet” 
i Borre kirke, eller de kan være givet som 
en fascination af et af vore krigsskibe med 
sejl som i Damsholte kirke. Eller de kan 
være givet som glæde over en svær tid er 

overstået, som da ejeren af Elmelunde kirke 
i 1946 donorerede et skib som tak for be
sættelsestidens ophør.

Linjeskibet Justitia i Stege har i for
bindelse med færdiggjorte istandsættelser 
nydt særlig opmærksomhed ved processi
oner gennem byen som senest i sommers 
under anførsel af Den Kongelige Livgar
des Tambourkorps. Siden ca. 1800 har Kir
keskibsforeningen været ansvarlig herfor.

Blandt perlerne er handelsskibet ”Enig
heden” i Kastrup kirke og linjeskibet 
Prinds Christian Frederik i Lundby kirke.

Mange af skibsmodellerne fortæller sø
farts- og personalhistorie bl.a. om opdagel
sesrejsende Jens Munk og søhelten Peter 
Willemoes, og hvis man vil vide mere om 
dette vigtige kapitel af Danmarkshistorien, 
så er Niels Christiansens bog et godt sted 
at begynde.

Boganmelder: 
Mogens Bak-Hansen
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