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Middelalderborgen 
på Jungshoved 
Slotsbanke

Af Finn Thorshøj



"I den sydlige del af Sjælland, på den lille 
Halvø, som runder sig ud mellem Præstø 
Bugt og Stege Strand, ligger Ruinerne af 
en gammel Herreborg, der ifølge Sagnet 
skal være anlagt af Sørøveren Joffne, efter 
hvem den ogsaa blev kaldt Joffneshoved, 
senere Jungshoved. Dette Sagns trovær
dighed synes at bekræfte sig ved den raa 
og plumpe Stil, hvori Slottet var bygget, 
ved de smaa, aflange Vinduer, smalle Døre 
og Skydehullerne i de massive Mure, en
delig ved Befæstningen med Grave og Vol
de, som omgav Borgen paa tre Sider. Fra 
Søsiden blev Slottet om Sommeren skjult 
af en Bøgeskov; om Efteraaret derimod, 
naar Løvet var visnet, saa man mellem 
Træstammerne hist og her de yderste Bøn
derhytter af Landsbyen Staverby. Indad 
mod Land forenede Jungshoved Skove sig 
med Ørremandsgaards og omkredsede den 
smalle Vig, der skærer sig op i Landet fra 
Havet...”

Den opmærksomme læser, som stadig 
kan huske ungdomstidens klassikere, 
vil sikkert hurtigt have genkendt denne 
beskrivelse af Jungshoved som indled
ningen af Carit Etlars roman fra 1853, 
'Gøngehøvdingen'. I romanen lader for
fatteren Svend Povlsen stå i spidsen for 
en lille gruppe patriotiske partisaner, som 
tager kampen op mod den svenske be
sættelsesmagt, der også havde indlogeret 
sig på Jungshoved Slot under de krige i 
1650'erne mellem Danmark og Sverige, 
som i dag er kendt som 'Svenskekrigene' 
eller 'Carl Gustav-krigene'. For mange - 
og herunder også for forfatteren af denne 
lille artikel - blev læsningen af 'Gønge
høvdingen 'og fortællingens fortsættel
se, 'Dronningens Vagtmester', ikke blot 
nogle af de romaner med historisk ind
hold, som udgjorde en væsentlig del af 
ungdommens læsestof i en tid før com

putere, videospil og internet, og som for 
mange læsere ikke kun var med til at læg
ge grunden til en ofte livslang interesse 
for historie, men også var med til at be
vare navnet 'Jungshoved' i erindringen.

Middelalderborgen
Men hvordan så Jungshoved Slot ud i vir
keligheden, hvornår og hvorfor blev bor
gen opført, og hvilke funktioner har den 
haft? Det er hensigten med denne artikel at 
forsøge at give et i det mindste beskedent 
svar på disse spørgsmål.

Et slot, som vi forstår det i dag, var Jungs
hoved aldrig, men at bygningsværket var 
en vigtig og solid middelalderborg, som 
opfyldte formålet med at bevogte og for
svare området mod indtrængende fjender, 
er hævet over enhver tvivl. Dermed delte 
borgen på Jungshoved skæbne med ad
skillige andre middelalderborge, hvoraf 
mange ligesom befæstningen på Jungsho
ved for længst er forsvundet, efterhånden 
som de på et tidspunkt ikke længere tjente 
de oprindelige militære formål. Som vi 
senere skal se, ved vi ret præcist, hvornår 
denne skæbne overgik borgen på Jungs
hoved.

Anderledes forholder det sig imidlertid, 
når det handler om, hvornår borgen blev 
opført ved det lange nor overfor Oremand- 
gårds skove og som nærmeste nabo til den 
smukke og imponerende Jungshoved Kir
ke eller Stavreby Kirke, som den oprinde
lig blev kaldt.

Borgen blev anlagt med en særde
les vigtig strategisk placering, hvor man 
ikke alene kunne forsvare sig effektivt i 
tilfælde af angreb, men hvorfra man også 
var i stand til at overskue tidens vigtige 
kystnære handelsruter, hvor især Øster- 
søhandelen netop da og i flere hundrede 
efterfølgende år var af den allerstørste 
vigtighed.
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Tegning fra 1868 af Jungshoved Kirke eller Stavreby Kirke, som den oprindelig blev kaldt, og 'Jungshoved 
Slots Voldsted På det tidspunkt var den gamle borg på Slotsbanken for længst revet ned. Sammenlign eventuelt 
med det nutidige fotografi af præcis samme motiv senere i artiklen.

At Jungshoved skulle være opkaldt efter 
'sørøveren Joffne', som Carit Etlar fortæl
ler i den citerede begyndelse af 'Gønge
høvdingen', kan imidlertid ikke bekræftes 
og må nok tilskrives forfatterens fantasi. 
Jungshoved omtales første gang i 1220 som 
'lumshosz' og i 1231 som 'Junxhouceth', 
hvor det værdisættes til 15 mark sølv i 
'Kong Valdemars Jordebog', der er en 
oversigt over kongens besiddelser og de 
indtægter, han havde fra sine ejendom
me. Af Jordebogen fremgår det nemlig, 
at Valdemar Sejr dette år havde modtaget 
280 rigsdaler i sølv fra høvedsmanden på 
Jungshoved. En kongelig høvedsmand var 
en ældre betegnelse for den person, som i 
middelalderen forvaltede kronens gods i 
et len, og som senere fik titel af lensmand. 
Der hersker imidlertid stor uenighed om, 
hvordan navnet Jungshoved i virkelighe
den er opstået, og i tidens løb har der været 
adskillige mere eller mindre fantasifulde 
forklaringer. Sandsynligvis stammer før
ste led af navnet fra det oldnordiske ord 

'jungi', der betegner en afsluttet runding 
eller måske et morads, fordi ordet også 
er beslægtet med det nuværende 'eng'. 
Sidste led af navnet, 'hoved', betegner et 
kystfremspring, som vi også stadig ken
der med forskellige forled fx Orehoved, 
Knudshoved eller Mandehoved på Stevns. 
Borgen på Jungshoved var opført på 
en del af krongodset direkte ud mod 
Bøgestrømmen og udmundingen af 
den lavvandede vig, Jungshoved Nor. 
Jungshoved havde en betydelig indtjening 
fra middelalderens vigtige sildefangst i 
Østersøen, og borgen havde endda sin 
egen bod på det store skånske sildemarked 
i Falsterbo, hvortil handlende kom fra hele 
Nordeuropa for at købe sild til fastetiden, 
hvor man ikke måtte spise kød, men ger
ne fisk. Borgen har sikkert også fungeret 
som told- og skatteopkrævningssted, men 
hvordan borgkomplekset så ud på dette 
tidspunkt, ved vi ikke. Først godt hundrede 
år senere - helt præcist i 1369 - optræder 
Jungshoved igen i kilderne.

7



Jungshoved Len 
under Valdemar Atterdag
Året inden havde sammenslutningen af 
de nordtyske handelsbyer - de såkaldte 
hansestæder - nemlig samlet sig i en kon
føderation mod Valdemar Atterdag, der 
angiveligt ikke blot hånligt havde kaldt 
hansestæderne for 'de 77 gæs', men som 
bekendt også efter traditionen havde ladet 
en forgyldt gås anbringe på taget af det 
tårn på sin stærke borg i Vordingborg, som 
vi stadig har bevaret som 'Gåsetårnet'. Al
ligevel forsøgte Valdemar i virkeligheden 
nok snarere at mindske eller måske endda

Luftfoto af Jungshoved Slotsbanke og Jungshoved 
Kirke, som området ser ud i dag. Middelalderbor
gen, der var opført på den 5 meter høje og 47 meter 
brede slotsbanke, var omgivet afen omkring 20 me
ter bred voldgrav med tilhørende jordvolde, som no
genlunde tydeligt kan følges på fotografiet, selvom 
der i dag ikke er noget som helst tilbage af selve bor
gen eller af den ladegård, der var opført mellem bor
gen og kirken. Sammenlign eventuelt luftfotografiet 
med rekonstruktionstegningerne i den efterfølgende 
del af artiklen. Fotografiet, som stammer fra SDFE 
Luftfotos, er med tilladelse kopieret fra map.krak.dk.

helt at forhindre det truende opgør med de 
militært stærke hansestæder ved i al hast at 
forlade landet og i stedet tage kontakt med 
nogle af de nordtyske fyrster og grever, 
som kunne tænkes at konspirere mod Dan
mark i en truende handelskrig, hvor Valde
mar var kommet i betydelige vanskelighe
der på grund af sin østersøpolitik. Kongen 
overlod derfor midlertidigt landets styre til 
'Danmarks Riges Høvedsmand', en titel, 
Valdemar selv havde givet sin magtfulde 
stedfortræder, Henning Podebusk, og en 
kreds bestående af 22 af rigets vigtigste 
stormænd, de såkaldte 'rigsråder', som 
sad på tidens betydeligste borge rundt om 
i landet, bl.a. Svendborg, Skanderborg, 
Kalø, Vordingborg og altså også Jungsho
ved. Blandt disse rigsråder var Otto von 
Bydelsbach, som netop da var lensmand på 
Jungshoved. Det lykkedes rigsrådeme på 
kongens vegne at indgå et forlig med han- 
sestædeme mod at disse byer til gengæld 
overtog Skånes øresundshandel i pant for 
en periode af 15 år. Otto von Bydelsbach 
var derfor også et af de vidner, som be
kræftede selve aftaledokumentet mellem 
Valdemar og de militært stærke og økono
misk magtfulde hansestæder.

Dronning Margrethe 
overtager borgen
Bydelsbachs efterfølger som lensmand på 
Jungshoved, Johannes Rud den ældre, ind
gik i 1396 en slags byttehandel med dron
ning Margrethe, der i 1375 - i første om
gang officielt dog kun delvist - havde 'ef
terfulgt' faderen, Valdemar Atterdag, som 
regent. Alligevel lykkedes det hende i 1387 
at blive valgt til 'Fuldmægtig Frue og Ri
gets Formynder', selv om kvinder slet ikke 
kunne vælges som regenter. Margrethe var 
imidlertid en meget kløgtig dame og dertil 
som sin far også en særdeles dreven politi
ker, - men det er en hel anden historie. På 
det tidspunkt var Danmark et valgkonge- 
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dømme, mens Norge, - som Danmark var 
i personalunion med, - til gengæld var et 
arvekongedømme. Det krævede derfor stor 
politisk behændighed at bevare konge
magten i Norge, hvor adelen efterhånden 
helt havde mistet sin indflydelse, og sam
tidig blive valgt som regent i Danmark af 
rigsrådet, som allerede omtalt udgjordes 
af rigets adelige og mægtigste stormænd. 
Byttehandelen med Margrethe gik ud på, 
at Johannes Rud overdrog Jungshoved 
til dronningen i en periode, mod at Rud 
selv overtog Stege Borg og Møn på 'tro- 
esmår i 5 år, dvs., at han forpligtede sig 
til at drive og forsvare lenet i den aftalte 
periode. Margrethes interesse i at sikre 
sig kontrollen over borgen på Jungshoved 
skal nok søges i den kendsgerning, at hun 
havde mange fjender blandt stormændene, 
som bl.a. også skulle vælge efterfølgeren 
til Valdemar Atterdag, og han havde - som 
allerede omtalt - været død i 21 år på det
te tidspunkt, og Margrethes søn, som ef
ter aftalen med rigsrådet skulle efterfølge 
Valdemar på tronen, når han var gammel 
nok, var også død for længst! Spændingen 
mellem kongemagten og de ellers meget 
magtfulde stormænd truede ligefrem med 
at udvikle sig til en regulær borgerkrig, og 
situationen blev ikke bedre af, at Margre
the af samme grund med en forordning i 
1396 helt forbød, at der blev opført nye pri
vate borge. Undtagelsen fra denne bestem
melse var borgen Gjorslev på Stevns, der 
blev opført få år senere af Peder Jensen Lo- 
dehat, som ud over at være en meget magt
fuld biskop i Roskilde også var en person
lig ven af Margrethe. Efter den tid miste
de borgen på Jungshoved efterhånden sin 
militære betydning. Den kritiske situation 
i 1396 blev dog afhjulpet med oprettelsen 
af Kalmarunionen i det følgende år, hvor 
Margrethe fik samlet både Danmark, Nor
ge og Sverige i et fælles forbund og sam
tidig fik godkendt sin unge slægtning, den 

senere Erik af Pommern, som kommende 
konge over de tre unionsriger, uden at stor
mændene ved denne lejlighed fik genskabt 
den magtposition, de tidligere havde haft. 
Margrethe beholdt reelt magten, indtil hun 
i 1412 døde af pest på et skib i Flensborg 
Fjord, og med enkelte afbrydelser bestod 
kongefællesskabet mellem de tre nordiske 
riger helt frem til 1521. Da havde Erik af 
Pommern i øvrigt for længst "lagt tre kro
ner på bordet", som en senere historiker 
udtrykte sig, og efter således at have fra
sagt sig tronen valgt at fortsætte sit virke 
som sørøver på Gotland. I 1449 blev han 
imidlertid fordrevet til Pommern, hvor 
han bosatte sig som hertug af Pommern på 
en borg i sin fødeby Darlowo - i det nu
værende Polen - frem til sin død i 1459. 
Han blev i øvrigt begravet i Sankt Maria 
basilikaen i Darlowo, hvor hans sarko
fag stadig kan besigtiges den dag i dag.

Borgens historie 
frem til 1600-tal let
Hvornår middelalderborgen på Jungsho
ved blev opført er vanskeligt at datere præ
cist, men det er rimeligt at antage, at den 
blev påbegyndt i slutningen af 11 OO-tallet 
eller måske i begyndelsen af 1200-tal- 
let. Borgen er naturligvis blevet ændret 
og udvidet adskillige gange i løbet af de 
næsten 500 år, hvor den var i brug, men 
hvordan den så ud i middelalderen, ved 
vi ikke meget om. En synsforretning fra 
begyndelsen af 1600-tallet i forbindelse 
med en omfattede istandsættelse af bor
gen indeholder imidlertid en omtale af rum 
og kamre, som kan give en fornemmelse 
af, hvordan borgkomplekset var indret
tet på dette tidspunkt, men derom senere. 
Borgen var opført på den 5 meter høje og 
47 meter brede slotsbanke, som var omgi
vet af en omkring 20 meter bred voldgrav 
med tilhørende jordvolde. Arkæologiske 
undersøgelser fra 1980 og igen fra 1999
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På tegningen over Jungshoved Slot fra 1876 ses tydeligt, hvordan borgkomplekset på slotsbanken var omgivet 
af både voldgrave og en stor jordvold. På tegningen til højre, som stammer fra beskrivelsen af Jungshoved Slot 
på www.fortidsmindeguide.dk, ses både placeringen af pælespærringen og de to brohoveder, der blev anlagt 
dels ved borgen og dels ved GI. Oremandsgård på den modsatte bred. Bemærk også, hvordan pælespærringen 
gik over i en ydre vold og voldgrav ved kirken. Der er stadig bevaret enkelte rester af dette ydre voldsystem. 
En grundigere beskrivelse af de marinearkæologiske undersøgelser omkring borgen på Jungshoved findes i 
Dorthe Wille-Jørgensens artikel i bladet Jungshoved'fra 2016 (se litteraturhenvisningen sidst i artiklen).

har påvist, at der har været tale om især to 
vigtige byggefaser på borgen, dels i mid
ten af 1200-tallet, hvor også en betyde
lig pælespærring blev etableret, og igen i 
1500-tallet, hvor borgen efterhånden målte 
omkring 40 x 40 meter og dækkede et areal 
på omkring 1300 m2.

Forsvarsværkerne 
omkring borgen
Marinearkæologiske undersøgelser af hav
bunden ud for borgen i 1994-96 har vist, 
at der også har været en ca. 45 meter bred 
og delvis undersøisk pælespærring blandt 
flere forskellige forsvarstiltag, der endda i 
nogle tilfælde er ældre end selve borgen, 
og som naturligvis skulle sikre mod uøn
sket sejlads i farvandet. Et senere opført 
brohoved af træ på ca. 8 x 8 meter vest for 
borgen kunne tyde på, at der måske også 
på et tidspunkt har været en egentlig bro

over noret, især fordi der ligger et nogen
lunde tilsvarende brohoved på den modsat
te bred. Der er imidlertid ikke fundet noget 
som helst spor af en bro, så måske er der i 
virkeligheden tale om rester af et mindre 
færgeleje. Med udgangspunkt i resultater
ne af de marinearkæologiske undersøgel
ser skriver museumsinspektør Dorthe Wil- 
le-Jørgensen i sin artikel 'Borgen Jungsho
ved - en kontrolpost på hovedvejen mellem 
Slesvig og Novgorod'bl.a. at ”Normaltsi
ger man, at Jungshoved dels skulle beskyt
te den gode, lille havn, der stadig ligger 
her, dels Jungshoved Nor, der efter man
ges mening skulle have været sejlbart helt 
til Skibinge i middelalderen (...) Jeg tror, 
Jungshoved har udgjort en brik i et meget 
større spil: Den ligger midt på hovedve
jen mellem Slesvig og Novgorod! Det kan 
lyde flot, men der er noget om snakken. I 
middelalderen var man ikke meget for at 
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sejle på åbent hav, og den direkte linje 
mellem de to store handelsbyer, Slesvig og 
Novgorod går gennem Storstrømmen (...) 
Det er altså ikke umuligt, at Jungshoved 
har indgået i kongens kontrol med og re
gulering af national såvel som internati
onal skibstrafik gennem dansk farvand.”

Kirken - en del af borgen
Mellem borgen og kirken var der endda 
endnu en vold med tilhørende voldgrav, 
som man stadig kan finde rester af i ter
rænet. Kirken, der ligger ca. 60 meter 
fra borgen, og som vi i dag kender som 
Jungshoved Kirke, blev opført nogenlun
de samtidig med borgen. Det store bog
værk 'Danmarks Kirker' daterer i bindet 
om Præstø Amt både borgens og kirkens 
opførelse til at være fra omkring 1225- 
50: ”Kirkens beliggenhed ved den gamle 
slotsbanke giver tydeligt nok tilkende, at 
kirken er bygget på dette sted for slottets 
skyld, og at altså slottet har været til før
end kirken. Man ser endnu den tilmurede 
port på kirkemuren, hvorigennem indgan
gen var til kirken fra slottet.” Kirken ud
gjorde en vigtig del af borganlægget på en 
tid, hvor tro og religion spillede en meget 
afgørende rolle i befolkningens dagligdag.

De tre bindingsværkslænger 
Bygningerne i selve borgkomplekset, 
som var opført med bindingsværk i to 
stokværk, bestod af tre længer, der var 
sammenbygget omkring borggården. Den 
ene af disse længer, der blev kaldt 'Det 
gamle Hus', rummede nogle værelser, som 
blev benævnt Vinterstuen, Fruerstuen og 
Bømestuen m.fl. Denne længe indeholdt 
også en vindeltrappe, som førte op til et 
par karnapper ud mod ladegården og stald
bygningerne, som ganske vist lå udenfor 
det egentlige borgkompleks, men som 
også blev drevet fra borgen. Driften af den 
tilhørende landbrugsjord var meget vigtig

Rekonstruktionstegning af middelalderborgen på 
Slotsbanken med Jungshoved Kirke i forgrunden. 
Kirken var en vigtig del af borgkomplekset. Allere
de i middelalderen blev der også opført en ladegård 
med flere stalde og avlsbygninger udenfor volden 
omkring selve borgen.

for borgens økonomi, og en forpagtergård, 
Jungshovedgård, blev opført omkring år 
1500 på Hovmarken nord for voldstedet. 
Måske har der allerede tidligere ligget en 
gård nogenlunde på samme sted, for nav
net kendes helt tilbage til 1364. Gården 
fra begyndelsen af 1500-tallet blev sene
re revet ned og må derfor ikke forveksles 
med de senere hovedgårde af samme navn. 
Den anden aflængerne på borgen, som blev 
kaldt 'Det andet gamle Hus', indeholdt en 
række rum og kamre, der især blev anvendt 
af det betydelige antal mennesker, som bo
ede og færdedes på borgen. Nogle af disse 
rum havde betegnelser som Det lille Kam
mer, Understuen, Badstuen, Borgerstuen, 
Skrædderstuen, Fadeburet og Svendekam
meret. Naturligvis har der også været en 
smedje og et 'stegers', dvs. et køkken. Her 
lå også det kølige Kælderhus, der blev an
vendt som forrådskammer. Blandt rumme
ne i den af længerne, som blev kaldt 'Det 
nye Hus', blev enkelte af værelserne gan
ske vist omtalt som 'Kongens Værelser',
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Kirken og Slotsbanken set fra GI. Oremandsgård. Jungshoved Kirke blev opført som en del af middelalderbor
gen. Kirken ligger ensomt, men særdeles smukt med vand på to sider, og dens tætte forbindelse med borgen 
er muligvis også forklaringen på, at der aldrig blev opført et tårn i kirkens vestlige ende, som det ellers var 
normal tradition, men at tårnet i stedet først senere og meget utraditionelt blev opført på kirkens nordside. En 
anden årsag til denne placering kan imidlertid også være, at grunden ned mod vandel har været for ustabil. 
Motivet er set fra nøjagtig samme sted som tegningen fra 1868 i begyndelsen af artiklen. Bortset fra lidt træ
bevoksning på Slotsbanken er der absolut ingen ændringer sket med området i de mellemliggende omkring 
150 år, - og sikkert meget længere end det. (Foto Tage Klee)

men om borgen nogensinde har haft besøg 
af en overnattende konge, er dog mere end 
tvivlsomt. Værelserne har snarere været 
anvendt af lensmanden, når han opholdt 
sig på borgen, hvor også hans familie og 
det store opbud af tjenestefolk, skrivere, 
staldkarle, håndværkere og bevæbnede 
karle udgjorde en uundværlig del af bor
gens daglige drift. Det er lidt usikkert, om 
lensmanden på Jungshoved altid havde fast 
bopæl på borgen eller måske snarere i pe
rioder blot jævnligt besøgte stedet i nogle 
dage, når vigtige forretninger skulle ord
nes, retsstridigheder løses, og ikke mindst, 
når der skulle afregnes skatter og afgifter 
med ridefogeden, som i øvrigt boede i et 
fritliggende hus i et enkelt stokværk, der 
også lå ud mod borggården ved siden af 
de omtalte tre sammenbyggede længer. 
Borgen har desuden haft et 15 meter højt 
tårn, hvor der utvivlsomt har været lager
rum, og hvorfra man også kunne holde øje 
med hvilke skibe, der eventuelt nærme
de sig borgen med ufredelige hensigter.

Magtfulde lensmænd
Efter reformationen i 1536 blev Jungshoved 
Len betydeligt forøget bl.a. med tidligere 
katolsk kirkegods i omegnen, som nu blev 
inddraget som krongods. En indflydelsesrig 
lensmand på Jungshoved i perioden mellem 
1571 og 1574 var selveste rigshofmester Pe
der Oxe, som også var ejer af Gisselfeld ved 
Haslev. Rigshofmesteren var datidens fi
nansminister - en særdeles magtfuld stilling 
-, og det lykkedes for Peder Oxe ikke blot 
at sikre, men endda at fordoble den vigtige 
Øresundstold, der gik direkte i kongens kas
se og derfor var en meget vigtig indtægtskil
de for monarken, som på dette tidspunkt var 
Frederik II. Da han døde i 1588, blev han 
efterfulgt af den ganske unge Christian IV. 
Selv om det ikke direkte berører Jungsho- 
veds historie, kom Frederik Ils død i øvrigt 
ikke som nogen overraskelse. Kongen hav
de nemlig været så stærkt alkoholiseret, at 
den tidligere slotspræst og kongelige histo
riografi Anders Sørensen Vedel, som holdt 
en ligprædiken over Frederik II i Ribe sam- 
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tidig med, at den afdøde konge blev grav
sat i Roskilde Domkirke, uden risiko kunne 
mere end antyde, at hvis kongen havde væ
ret lidt mindre tørstig, havde han nok stadig 
været blandt de levende, - eller med hans 
egne ord: "Mand mener vel, at der som H. 
N. kunde haffd Aarsag for fremmede För
sters oc vdlendiske Legaters, oc andre sine 
gode Mends dagelige omgengelse, at holde 
sig fra den almindelig skadelig drick, som 
nu offuer all Verden, iblant Førster oe Adel 
oc den menige Mand alt formeget gengs er, 
da syntis for Menniskelige Øyen oc tancker, 
at hans Naade kunde leffuet mangen god 
dag lenger." Under Christian I Vs lange 
regeringstid på ikke færre end 60 år, - en 
rekord, som endnu ikke er slået, - skiftede 
magtbalancen i Norden, og det fik efter
hånden også stor betydning for borgen på 
Jungshoved, som vi skal se senere.

På Christian I Vs tid havde Jungshoved 
en periode som selvstændigt len direkte 
under kongen. Der var allerede tidligere 
indrettet et kongeligt stutteri på Jungs
hoved, og også Christian IV havde en tid 
hestehold på borgen. Der var dog ikke 
plads til hestene indenfor borgens volde, 
så de var opstaldede på ladegården mellem 
borgen og kirken. Det var også tilfældet 
med kongens og lensmandens rideheste.

En synsforretning fra 1601
På Christian IVs befaling blev Jungshoved 
Len overleveret fra rigshofmester Chri
stoffer Walkendorff til den efterfølgende 
lensmand, Sivert Grubbe. Overleveringen 
fandt sted den 8. maj 1601, og i den for
bindelse blev der udarbejdet en grundig 
oversigt - et såkaldt inventarium - over det 
løsøre, som fandtes på borgen. Inventari
et omhandler alt fra sengetøj og køkken
redskaber til forsyningerne i kælderen og 
meget andet. Det fremgår også, at der til 
borgens forsyninger fandtes 8 levende stu
de, 4 kvier, 34 får og 24 lam.

Den kongelige befaling forlangte desuden, 
at også borgens bygninger skulle besigti- 
ges. Mod slutningen af inventariet oplyses 
det således, at "enn part (af) Husene paa 
Slottet (var) muret emel  lom stenger och enn 
part leerslagenn (lerklinet bindingsværk), 
och er bøgfelldig (brøstfældig) paa thagh 
(tag) och enn part paa lofft, och Brøgger
set møgit (meget) bøgfelldig, saa yhend 
ville hielpis meth yhett første, hellers thett 
er befrøctendis thend første falder i graf- 
fuenn”, dvs. at øjeblikkelig indgriben var 
absolut nødvendig, hvis ikke bryggerset 
skulle falde sammen og ende i voldgraven. 
Også ladegårdens bygninger, der var op
ført med lerklinet bindingsværk og tækket 
med strå, var i slet forfatning: ”Findis i 
Ladegardenn 5 Huse, som ere leerslagemm 
och tecket medt straatagh. Deriblandt ehr 
thuende (to) som ehrre gandsche bøgfell
dig, thenndt (den) enne enn Lade, som ehr 
satt Støtter till och enn Staldt, som ehr bøg- 
fellning paa Thag." På grund af denne ind
beretning om manglende vedligeholdelse 
befalede kongen, at Sivert Grubbe skulle 
anvende 200 rigsdaler af lenets indtægter 
på borgens bygninger. Til at udføre dette 
arbejde anvendte den nyudnævnte lens
mand derfor en række lokale håndværkere, 
hvis ofte ganske udførlige regninger på det 
udførte arbejde stadig er bevaret og dermed 
også bidrager til at give en fornemmelse af, 
hvordan bygningerne så ud på dette tids
punkt. Således modtog Søren Snedker fra 
Stavreby betaling for 2 mands arbejde i 42 
dage "paa Lehnmandens Kost", og noget 
tilsvarende var også tilfældet med flere 
andre håndværkere, som på denne måde 
fik arbejde på borgen. Det gjaldt fx Peter 
Murermester, tækkemanden Lauritz Føen- 
bo og tømmermester Niels Jensen, der alle 
var fra Viemose, samt Jacob Kleinsmed og 
Peter Glarmester, som begge kom fra Vor
dingborg. Glarmesteren indsatte i øvrigt 
ikke færre end 2449 vinduesruder i 'Peder 
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Oxes Stue' og andre værelser på borgen. 
Desuden fremgår det af den omhyggelige 
regning, at der medgik 2500 søm og 77 
vinduesbeslag til dette arbejde.

Også ved senere lejligheder blev der 
udarbejdet inventarier, og en grundi
gere beskrivelse af disse besigtigelser 
både af selve borgen og af ladegården 
findes i Schøller: 'Bidrag til Jungsho
ved Slots Bygningshistorie' fra 1915 (se 
litteraturhenvisningen sidst i artiklen). 
Jungshoved kom imidlertid atter under Vor
dingborg Len i 1615; denne gang med den 
fælles lensmand Palle Rosenkrans, som 
dog i løbet af 1620'eme overlod borgen til 
den senere rigsadmiral Ove Gedde, der få 
år tidligere havde grundlagt den danske ko
loni Trankebar på Indiens sydøstkyst. Det 
var således ofte nogle af rigets mest magt
fulde mænd, der var lensmænd på Jungs
hoved, hvoraf de her nævnte blot er et par 
eksempler fra en meget længere række.

Svenskerne på Jungshoved
På trods af en kongelig bestemmelse om, 
at ”Lenene i Riget ikke inaatte samles til 
Hobe”, blev Jungshoved Len alligevel ikke 
selvstændigt igen, men delte fremover 
fortsat lensmænd med Vordingborg, som i 
øvrigt for en dels vedkommende kun besad 
embedet i få år. I løbet af en periode på kun 
13 år var der således ikke færre end fire 
lensmænd på Vordingborg og Jungshoved. 
Christian IVs uheldige indblanding i 
30-årskrigen fik fatale følger, og med sven
skernes succes i den samme krig, blev Sve
rige nu den stærke magt i Østersøområdet. 
Det skulle snart få alvorlige konsekvenser 
for Jungshoved. Den sejrrige svenske kon
ge Gustav 2 Adolf var ganske vist selv fal
det i et afgørende slag ved Lützen i 1632, 
men han havde sikret Sverige sejren. Han 
blev efterfulgt på tronen af sin begavede 
datter, Kristina, der nu som dronning over 
et protestantisk land måtte skjule, at hun 

personligt i virkeligheden var katolik, også 
selv om det netop var den katolske hær, 
faderen havde kæmpet mod i 30-årskri- 
gen. Hun abdicerede derfor i 1654, rejste 
til sin blivende bopæl i Rom - gennem 
det 'farlige' Danmark endda forklædt 
som mand - og overlod dermed tronen til 
sin fætter, Carl X Gustav, der ikke lagde 
skjul på, at Sveriges position som stor
magt nu for alvor skulle sikres, og det måt
te meget gerne ske med magtanvendelse! 
Den krigslystne svenskekonge erobrede 
først nogle landområder ved Østersøen, 
og det fik Frederik III, der havde efterfulgt 
faderen som konge i 1648, til - noget ufor
sigtigt - at erklære svenskekongen krig. 
De fleste kender historien om, hvordan 
Carl X Gustav dristigt førte den store og 
slagkraftige svenske hær over isen mellem 
Fyn, Langeland og Lolland i den strenge 
isvinter 1657-1658, mens panikken bredte 
sig i hele landet; naturligvis først og frem
mest på Sjælland og ikke mindst i Køben
havn. På forbavsende kort tid belejrede 
svenskerne selve hovedstaden med ikke 
færre end 30.000 mand, der ligefrem hav
de opført en midlertidig 'belejringsby' ved 
landsbyen Brønshøj tæt ved København, 
men derudover havde svenskerne også ta
get ophold på Kronborg. Og ikke nok med 
det. Svenskerne besatte desuden en ræk
ke vigtige militære punkter på Sjælland; 
herunder også borgen på Jungshoved.

Kaptajn Poulsen
Den svenske hær bestod ikke blot af sven
ske soldater, men i betydelig grad også af 
hvervede eksempelvis tyske lejetropper, 
og disse soldater var vant til ikke blot at 
indkvartere sig gratis hos lokalbefolknin
gen med tvang, men også at stjæle alt, hvad 
de ellers havde brug for undervejs. Drab 
og voldtægter fulgte også naturligt i fod
sporet på disse landsknægte. Frederik III 
havde imidlertid ikke midler til at udruste 
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en hær, som effektivt kunne tage kampen 
op mod den svenske besættelsesmagt. Han 
opfordrede derfor befolkningen til at gå til 
modstand, og af et bevaret dokument fra 
august 1658 fremgår det således, at kongen 
udnævnte kaptajn Svend Poulsen, som de 
fleste i dag nok bedst kender som 'Gøn
gehøvdingen', til at organisere modstands
kampen på Sjælland. Svend Poulsens be
drifter under krigen foregik især på Syd
sjælland og således også på og omkring 
Jungshoved. Det blev en særdeles brutal 
kamp, hvor der kun sjældent blev taget 
fjender til fange; der blev simpelthen gjort 
kort proces. I en grundig indberetning net
op fra 1658 til Frederik III berettede Svend 
Poulsen omhyggeligt om de træfninger, 
han og 'snaphanerne' havde haft med fjen
den og hvor mange svenske soldater, de 
"'gjorde captif". Snaphaner var den beteg
nelse, svenskerne brugte om de mænd, som 
på dansk side førte guerillakrig mod dem 
uden at tilhøre den regulære danske krigs
magt. I sin indberetning til kongen skrev 
Svend Poulsen bl.a.: "Saa droge wj Ned ad 
Landeveyen ad wordingborg lehn, Och paa 
weyen Trejf ed vj 21 Rytter An, som wj kom 
i Scharsering med, Nitten giorde vj Caput, 
de tou vndkom, Och En Regimendts Qu
artennester 2 Andre Quartermestere och 
Cornet, i Siolte schiøde vj och en Quar
te rme st er och tou Rytter (...) Saa droge vj 
offuer om Natten och Kom till wordingborg 
om Morgenen tilige, och schiøde 27 Ryt
ter ihiell, och en Quartennester Toge vj till 
fange, som bleff sendt til Nykiøbing slott..." 
I den forholdsvis korte periode, hvor 
Svend Poulsen og hans snaphaner førte 
partisankrig mod de svenske besættelses
styrker, dræbte de efter Poulsens egne an
givelser i alt 213 svenske officerer og me
nige soldater. Sammen med Vordingborg 
var Jungshoved blandt de egne i landet, 
som var mest medtagne efter svensker
nes 'besøg' under Carl Gustav-krigene.

3 Srigcn 1658—60 befatte Ve ©venge 3un^boveV- 
©lot; cn nVmarfct ©fpttc ©venb ^Pønlfen ftjeV cn 
fvrnfTJperre/ fom Mi^inVuet paa©lottet; ligele« 
M wrrnmpkVe ban Ven foenge^øveV^manO paa 
3ung«boveVflot 09 fcrabfe barn. 3 Staret 1662 
vpberte 3ungêl)ovet> at være SronenS gorlebning,

”/ Krigen 1658-60 besatte de Svenske Jungsho- 
vedslot; en udmærket Skytte Svend Poulsen skjød en 
svensk Herre, som stod i Vinduet paa Slottet; lige
ledes overrumplede han den svenske Høvedsmand 
paa Jungshovedslot og dræbte ham Ovenstående 
citat stammer fra en bog om danske borge, som ud
kom i 1830 (se den afsluttende litteraturhenvisning). 
Denne beskrivelse af Svend Poulsen er derfor godt 
en halv snes år ældre end udgivelsen af Carit Etlars 
romaner om Gøngehøvdingen, hvor Svend Poulsens 
indsats under krigen blev romantiseret i en grad, 
som han temmelig sikkert ikke selv ville kunne gen
kende. At romanerne imidlertid har været med til 
at 'bevare ' navnet Jungshoved i bevidstheden hos 
mange også ikke-lokale danskere helt op til vor tid, 
kan der næppe herske tvivl om, - også selv om bl.a. 
Svend Gønges kærlighedsaffære med den fornemme 
og smukke adelsfrøken Julie Parsberg på Jungsho
ved Slot er rent opspind, som helt står for forfatte
rens regning.

Allerede i løbet af Christian IVs regerings
tid havde Jungshoved Slot imidlertid været 
i kraftigt forfald. Bygningerne var ikke ble
vet vedligeholdt ordentligt, så utætte tage 
og fugtigt murværk bidrog hurtigt til, at det 
meste af det øvrige træværk også rådnede. 
Situationen blev heller ikke bedre af, at de 
svenske soldater under krigen anvendte en 
betydelig del af bygningens træværk som 
brændsel, fordi de frøs under den kolde is
vinter. Samtidig stjal soldaterne stort set alt 
af værdi både på borgen og i de omliggende 
små og større byer. En beretning om rigets 
tilstand fra 1661 oplyser således om Præstø, 
at "Byen er plyndret, berøvet hver Genstand, 
der har Værdi. Indbyggerne er fængslede. 
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bortjaget eller flygtet. Næppe fire Mcertd 
er tilbage, som har Midler til at emære sig 
med” På Jungshoved omfattede tyverierne 
eksempelvis både jemnagleme i broen og 
metalbeslagene på samtlige døre og vinduer. 
Da krigen mod svenskerne omsider sluttede, 
havde borgen derfor ikke alene mistet sin 
militære betydning, men selve bygningerne 
var nu også i en særdeles sørgelig forfatning.

Borgen rives ned
Som afdrag på den efterhånden betydeli
ge gæld, som kronen havde skabt bl.a. i 
forbindelse med de kostbare krige, blev 
Jungshoved i 1665 skødet til greve Chri
stoffer Parsberg, som i 1671 byttede bor
gen med prins Jørgen i Vordingborg mod 
til gengæld at overtage godset Torbenfeldt 
ved Holbæk. Prinsen, der var bror til Chri
stian V, og som stadig mindes med 'Prins 
Jørgens Garden' i Vordingborg og 'Prins 
Jørgens March', som kom til at spille en 
vis rolle under besættelsen 1940-45, ægte
de den engelske prinsesse Anna, der sene
re blev dronning af England. Prins Jørgen 
blev dermed prinsgemal i England, hvor 
han også bosatte sig under navnet prins 
George. Sine danske ejendomme lod han 
bestyre af gehejmeråd og præsident for 
Rentekammeret - det vil reelt sige rigets 
'finansminister' - , Christian Siegfried 
von Piessen, som også efterkom prin
sens ønske om, at de sørgelige rester af 
borgen på Jungshoved nu blev revet ned; 
muligvis for at give plads for en ny byg
ning, som imidlertid aldrig blev opført. 
Som følge af en resolution af 29. juni 1717 
blev alle bygningerne på Jungshoved revet 
ned, og en del brugbart materiale indgik 
derpå i opførelsen af nogle såkaldte 'ryt
terbarakker' eller 'rytterboder', som sam
me år blev opført i Vordingborg. Angive
ligt blev en del af de nedbrudte materialer 
også på et tidspunkt anvendt ved opførel
sen af nogle bygninger på Klostemakken 

i Præstø. I sin bog ”Fra fæste til fritid”, 
som udkom i 2012, oplyser Niels Øster
gård, at der desuden blev anvendt kraftigt 
egetræstømmer og munkesten fra den ned
brudte borg på Jungshoved ved opførel
sen i 1794 af den første skole i Roneklint.

Vordingborg rytterdistrikt
Efter prins Jørgens død i 1708 forblev 
Jungshoved i den pligtopfyldende Christian 
Siegfried von Piessens værge indtil 1714, 
da også dronning Anne i England afgik 
ved døden. Det følgende år blev lenene på 
Jungshoved og i Vordingborg indlemmet i 
det nyoprettede Vordingborg Rytterdistrikt. 
Jorderne blev udlagt til ryttergods, som 
fremover skulle være med til at sikre de ind
tægter, der var nødvendige for underholdet 
af det nye, nationale rytteri, som Frederik 
IV mod afslutningen af Den Store Nordiske 
Krig omorganiserede med oprettelsen af 12 
'nye' rytterdistrikter. Området skulle heref
ter huse 6 eskadroner på hver 75 mand og et 
større antal heste, og det medførte, at en stor 
del af jordarealet nu blev udlagt som græs
ningsområder. Også den allerede nævnte la
degård, der ligeledes var i slet forfatning, og 
de tilhørende avlsbygninger blev revet ned 
sammen med resterne af borgen. Jorderne 
på Jungshoved kom derefter til at tjene ryt
tergodset, hvor rytterhestene nu græssede 
på de tidligere marker.

Voldstedet på Jungshoved eksisterer 
endnu, men selv om der ikke længere er 
noget tilbage af den gamle middelalder
borg, er det et utrolig smukt område, som 
sammen med den bevarede Jungshoved 
Kirke absolut er et besøg værd, og det kan 
i den forbindelse varmt anbefales, at man 
også går op på toppen af Slotsbanken og 
nyder den imponerende udsigt ud over Bø
gestrømmen og udmundingen af Jungsho
ved Nor, mens fårene stille går og græsser 
på Slotsbanken og på den måde holder be
plantningen nede på det gamle voldterræn.
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Morgenlys over Jungshoved set mod nord fra toppen af Slotsbanken med resierne af den oprindelige voldgrav 
og omradet mellem borgen og Jungshoved Kirke, hvor også ladegården lå. (Foto Tage Klee)

Kilde- og litteraturhenvisning 
Denne artikel blev oprindelig skrevet til 
bladet 'Jungshoved', hvor den blev bragt 
i 15. årgang nr. 3 fra september 2019. I 
forhold til den oprindelige artikel er den
ne version dog delvis omarbejdet og des
uden udvidet med adskillige supplerende 
oplysninger. Ved udarbejdelsen af artiklen 
er der benyttet en række forskellige op
slagsværker bl.a. Trap: 'Danmark'. Også 
danmarkshistorien.dk. som udgives af 
Aarhus Universitet, har været nyttig. Des
uden er anvendt oplysninger fra bindet om 
Præstø Amt i 'Danmarks Kirker', udgivet 
i perioden 1933-1935. men nu også er ud
givet af Nationalmuseet på danmarkskir- 
ker.natmus.dk. Artiklen om Jungshoved 
Kirke findes i bind 6, side 887-896. Om
talen af inventariet fra 1601 er baseret 
på C.E.A. Schøller: "Bidrag til Jungsho
ved Slots bygningshistorie" i 'Studier og

Aktstykker', udgivet 1915 af Østifternes 
Historisk-Topografiske Selskab bd. 5, s. 
24-44. Nyttigt materiale har også været et 
kort, maskinskrevet manuskript med titlen 
"Jungshoved Slot", skrevet af Carl Olsen 
i 1985. Materialet kan lånes fra Præstø 
Bibliotek. Også "Efterretninger om de 
gamle Borge i Danmark og i Hertugdøm
merne" af Johann Gottfriedsen fra 1830, 
er interessant læsning. Den korte beskri
velse af Jungshoved Slot findes i Første 
Samling, side 11-14. Den gamle bog kan 
i øvrigt frit downloades som pdf-fil på we- 
badressen books.google.dk. Ligeledes har 
Rikke Agnete Olsen: "Borge i Danmark 
- Oversigt over danske middelalderbor
ge", udgivet 1986, været nyttig læsning. 
En oversigt bl.a. over lensmændene på 
Jungshoved findes på roskildehistorie.dk/ 
gods/adelsgods/Baarse/Jungshoved.htm. 
Følgende to artikler supplerer også den- 
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ne artikel, nemlig Dorthe Danner Lund: 
"Magten og Æren i evighed” i bladet 
'Jungshoved' nr. 4, december 2011, år
gang 7 s. 14-18, og tidligere museumsin
spektør ved Borgcenteret i Vordingborg, 
Dorthe Wille-Jørgensen: "Borgen Jungs
hoved - en kontrolpost på hovedvejen 
mellem Slesvig og Novgorod? - Arkæo
logiske undersøgelser på Jungshoved” 
ligeledes i bladet 'Jungshoved', nr. 1, 
marts 2016, årgang 12 s. 38-44. Begge ar
tikler er tilgængelige på jungshoved.net. 
Litteraturen om Svend Poulsen er mangfol
dig. En nyskreven artikel er Gunner Stob- 
be: "Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) ca. 
1610-1679 - fiktion eller virkelighed”, der 

er en af artiklerne i hæftet "Danmarkshi
storien kort - set fra Vordingborg og om
egn", som Historisk Samfund for Præstø 
Amt udgav i sommeren 2019 og samme 
forfatters "Sydsjælland - i Gøngehøvdin
gens fodspor", udgivet 2011 af Foreningen 
Svend Gønge, hvor Svend Poulsens indbe
retning til Fr. III, som kort citeres i denne 
artikel, kan læses i sin helhed. Bogen er 
også tilgængelig på svend-goenge.dk/fod- 
spor/fotobogen sydsjælland.html. Nævnes 
bør også de meget kortfattede, men gan
ske velillustrerede informationstavler om 
Jungshoved Slot, som bl.a. er opstillet ved 
indgangen til Slotsbanken, men også fin
des på fortidsmindeguide.dk.

Finn Thorshøj

Finn Thorshøj (født 1948). Oprindelig uddannet fotograf, siden sup
pleret med lærereksamen fra KDAS og bifagseksamen i historie fra 
Københavns Universitet. Nu pensioneret efter 40 års virke som lærer 
i folkeskolen m.m. og en række kurser især på Lærerhøjskolen. For
fatter til en lærerhenvendt bog om anvendelsen af IT i undervisningen 
samt forskellige artikler med lokalhistorisk indhold og en omfattende 
webside om dansk skolehistorie i 1700-tallet (www.thorshoj.dk). 
Desuden artikler og foredrag om Frederik IVs rytterskoler, som også 
er emnet for en kommende bog.

18

jungshoved.net
goenge.dk/fod-spor/fotobogen
fortidsmindeguide.dk
http://www.thorshoj.dk


S tensby forliget 
og Dannebrog
i Estland

Af Vagn Boberg Nielsen
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Den 7. juni 1238 var der en meget stor 
begivenhed i Stensby. Kong Valdemar 
Sejr og hans 3 sønner mødtes ved Stens
by Voldsted med den tyske ridderorden 
og repræsentanter for paven. Op mod 900 
personer deltog i mødet; men vi skal lidt 
længere tilbage i historien.

Valdemar Sejr havde i en del år ført nog
le krige mod hedninge i Estland og Letland 
med pavens billigelse. Han havde fået til 
opgave at kristne disse hedninge.

Han havde fået opgaven i samarbejde 
med de tyske korsriddere. De var på en 
gang gode og vanskelige samarbejdspart
nere. De gjorde meget godt i kristendom
mens navn / humanitært og ved forbedring 
af levevis for befolkningen; men de ragede 
også til sig både af magt og gods.

Valdemar Sejr blev konge i 1202. Han 
havde været hertug i Slesvig i 14 år inden 
da. Han havde gjort en del erobringer i de 
tyske Østersøområder: Holsten m.m.

Som konge førte han flere slag mod 
hedningene. Det gav mange sejre; men 
også en del nederlag. En af gangene var 
han draget af sted med en hær på 20.000 
mand og 1500 skibe. Der var et slag ved 
Fellin i 1208. Nogen påstår, at det var her 
scenen med Dannebrog foregik. I 1219 var 
danskerne ved at bygge en borg ved Reval 
(Tallinn). Der havde været en del estiske 
hedninge og spioner ved borgen op til den 
15. juni.

Om aftenen den 15. juni angreb de bor
gen. Ved Lyndanisse holdt ærkebispen fa
nen højt og bad om guddommelig hjælp. 
Biskoppen holdt længe fanen højt. Det gav 
en guddommelig styrke. Hedningene troe
de han var kongen og prøvede på at dræbe 
ham. Han blev i hvert fald hårdt såret, og 
hans blod farvede den hvide fane rød sand
synligvis i 4 felter. Da hans arm ikke kunne 
holde fanen højt længere, faldt den ned og 
gav danskerne fornyet styrke, og de sejrede.

Det er myten om Dannebrogs opståen 

som det danske flag. Men de fik også en 
betydelig hjælp af den danske vasal fyrst 
Vitslav den 1. af Rügen, der havde gemt 
sig med sine ryttere under klinten.

Det indledte Valdemar Sejrs herredøm
me over dele af Estland. De tyske riddere 
havde andre områder. Det gik så voldsomt 
til, at ”den tyske Sværdridderorden” næ
sten blev udslettet i 1236 af esterne. Den 
var blevet grundlagt i Livland (Letland) i 
1202. De overlevende blev optaget i ”Den 
tyske Orden”, der egentlig var grundlagt i 
Palæstina; men med pavens tilladelse be
gyndte en erobring af Preussen (Det senere 
Ostpreussen) i 1231.

Med Pavens tilladelse blev Valdemar 
Sejr enig med Den tyske Orden, om et for
bund med henblik på at erhverve de heden
ske lande med en fordeling af 1/3 af områ
det til ordenen og 2/3 til den danske konge.

Det var den aftale, der blev konfirmeret i 
Stensby 7/6 1238. Man ved ikke helt, hvor
for det ikke foregik på Vordingborg Slot, 
hvor Jyske Lov blev vedtaget 3 år senere. 
Det antages at man ikke ville have spioner 
indenfor. De fremmede følte sig også mere 
sikker på engen. Rengøringen var måske 
heller ikke helt i orden.

Kongen havde sit jagtslot i Stensby. Vold
gravene er der endnu og er tilgængelige.

Pavens repræsentant, Vilhelm af Mode
na, stod som garant for aftalen. Valdemar 
Sejrs 3 sønner, Erik, Abel og Kristoffer, 
der alle 3 blev konge efter Valdemar Sejr, 
deltog også i mødet. Den danske statsmi
nister, alle de danske biskopper og ærke
bispen i Lund, samt en del grever deltog.

Der deltog også 3 tyske riddere med hjæl
pere. Lederen af den tyske orden Hermann 
von Salza deltog ikke. Det gjorde Hermann 
Balke og brødrene Johannes, Andries og Bo- 
ninus samt de små brødre Albert og Regner.

Kongen ville vise sig gunstig med hen
syn til riddernes handlinger, når de var ret
færdige og tilladelige.
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Min 20 x tipoldefar, Saxe Aagesen Sten
brikken blev kort efter 1219 gælker (kon
gens repræsentant) og høvedsmand på 
slottet Reval. Han døde i Estland i 1259. 
Hans sønner Aage og Peder Saxesen Sten
brikken var Lensmænd i Estland, høveds- 
mænd i Reval og i det danske rigsråd. De 
døde i Estland efter 1300. Hans svigersøn 
Jon I. Bille, der er min ane, fik et gods i 
Estland; men han døde i Danmark. Hans 
efterkommere huserede sandsynligvis kun 
i Danmark: Lensmand på Dragsholm m.m.

Men i de efterfølgende år var der sam
arbejde mellem danskerne og de tyske rid
dere. Det var der selv om den jyske adel 
og kongemagten lå i evig strid og Danmark 
var uden konge, indtil Valdemar Atterdag 
blev konge i 1340.

I 1343 gjorde kongen Stig Andersen 
Hvide (Marsk Stigs barnebarn) til stathol
der i Estland. Der havde været et bondeop
rør i Estland. Oprøret blev slået ned; men 
i 1347 sælger Valdemar Atterdag Estland 
til de tyske riddere for at skaffe penge til 
pantegæld af Danmark, da Danmark var 
pantsat. Stig A. Hvide vender hjem til 
Danmark, som leder af den jyske adel både 
med og mod kongen. Hans søn blev myr
det i 1359 af de kongetro sammen med 4 
andre adelsmænd.

I de følgende århundreder var der mange 
relationer til den tyske ridderorden: Handel, 
krig og ægteskaber. I 1560 sælger fyrstbi
skop Johann von Münchhausen den estiske 
ø Øsel til Frederik d. 2. Noget af Estland 
blev igen en del af Danmark i 85 år. Den 
blev tabt ved Brømsebrofreden 1645.

Der er rigtig mange ting i min anebog. 
Det vil jeg redegøre for efterfølgende.

Fejring af Dannebrog
Inden redegørelse for hvordan jeg er kom
met frem til de mange spændende ting i 
min anebog, vil jeg fortælle om fejringen 
af Dannebrog 15 juni 2019.

800-året for Dannebrog blev fejret dels i 
Vordingborg og dels i Tallinn. I Vording
borg blev det fejret med besøg af kronprin
separret, Mary og Frederik, og det firedelte 
splitflag blev hejst over borgcentret på ru
interrænnet.

I Tallinn var vi 6 grupper med Kulturrej
ser, der fejrede det. Anne-Lise og jeg var 
med i Valdemarsgruppen. Viceborgmester 
Else Marie Langballe Sørensen og nyud
nævnte estiske konsul Filip Rasmussen, 
Jungshoved Præstegård, var i spidsen for 
denne gruppe.
Dronning Margrethe kom også med kon
geskibet Dannebrog. Viceborgmesteren 
overrakte Dronning Margrethe et firedelt 
splitflag som blev rakt videre til den Esti
ske præsident. Kersti Kaljujad.

For al J'ejre 800-året for Dannebrog blev det firedelte 
splitflag hejst over borgcentret i Vordingborg på 
niinternvnnet.
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Dronningen indviede også en rosenhave 
med 800 røde og hvide roser.

Konsul Filip Rasmussen deltog i en recep
tion på kongeskibet sammen med den dan
ske ambassadør, udenrigsminister Anders 
Samuelsen og forhenværende udenrigsmini
ster Uffe Ellemann Jensen. Filip var helt høj, 
da han kom tilbage fra receptionen.

Om aftenen traf vi den danske ambas
sadør, Kristine Beckvard foran den danske 
ambassade. Hun tog billeder af os foran

ambassaden, og vi fik lov til at tage et bil
lede af hende og hendes familie ligeledes 
foran ambassaden.

Borganlægget i Tallinn var fantastisk. 
En stor del af byen var bygget som en del 
af borganlægget. Den gamle borg var be
varet, fordi man havde masser af nye byg
gematerialer til nybyggeri i Estland. I Vor
dingborg har man brugt munkestenene fra 
byens store borganlæg, bl.a. den 9 meter 
høje mur rundt om det 4 ha store borgan
læg, til omegnens herregårde og store byg
ninger i København.

For 100 år siden i 1919 fejrede Danmark 
Dannebrogs 700-års jubilæum. I Vording
borg var der også store festligheder med 
masser af flag. Den store flagstang på ruin
terrænet blev rejst ved den lejlighed.

For 100 år siden i 1919 var der også en 
anden begivenhed i Estland. Den danske 
oberst Borgelin gjorde en væsentlig indsats 
med 200 danske soldater, hvor han hjalp 
esterne med at frigøre sig fra Rusland. Det 
lykkedes; men 19 år senere kom russerne 
igen, og Borgerlin måtte flygte fra sit gods, 
som han havde fået som tak. (Ann - Mari 
Borgelin: Kaptajn Borgelin i Estland, Hi
storisk Samfund for Præstø Amt i 2015.

Her i september blev der afholdt en re
ception for Filip Rasmussen, hvor han offi
cielt blev udnævnt til konsul af den estiske 
ambassadør her i Danmark, hvorefter han 
kan hjælpe ambassadøren med dennes vir
ke her i Danmark. Han skal også være et af 
Danmarks ansigter i Estland.

Det var Filip Rasmussen, der medvirke
de til at festlighederne med Dannebrog fik 
det omfang, det gjorde.

Tallinn var præget meget af festlighe
derne. En af grundene til at esterne var så 
positive overfor Danmark, er at Danmark 
støttede dem i 1991, da de gjorde oprør 
mod Sovjet og fik friheden tilbage.

En af dem der gjorde meget for Estland 
i 1991, var Uffe Ellemann Jensen, der var 
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dansk udenrigsminister på det tidspunkt. 
Han lovede endda esterne EU-medlem- 
skab. Han deltog også i dannebrogsfesti ig- 
hedeme, der også omfattede en meget flot 
koncert. Den overværede dronningen også.

Vi kunne ikke forstå, hvorfor de flagede 
på halv den 14. juni. Det var på grund af, 
at det var Memorial Day, hvor de mindedes 
friheden 28 år tidligere.

Frihedspladsen hvor dele af danne- 
brogsfestlighedeme skulle foregå den 15. 
var fyldt med blå balloner, symbolet for 
Memorial Day. Dronningen lagde den 15. 
en krans ved mindesmærket.

Redegørelse for Estlandsaner 
Anebogen går 22 generationer tilbage til 
Estland i 1219. Det vil jeg gøre rede for 
her: I 1802 blev min tipoldemor, Else Ma
rie Sørensen, født i Barslev på Thyholm 
(halvø syd for Thy). Hendes far var en fat
tig murer. Han var af adelig afstamning fra 
Godset Hindsels. Det ligger også på Thy
holm. Familien havde godset 1653 - 1743.

Casper von Gersdorf købte godset i 
1653. Han overlod det ret hurtigt til døtre
ne. Den ene af døtrene Elisabeth Gersdorf 
giftede sig med Mathias Budde. Han var 
født på Øsel. Hans far var dansk statholder 
på Øsel. De boede på slottet Tøllisl; men 
da Christian d. IV tabte Gotland og Øsel 
ved Brømsebrofreden i 1645, måtte de rej
se hjem til Danmark; men Mathias gifte
de sig til Godset Hindsels i 1654; men de 
overtog det måske først i 1660.

Elisabeths farbror, Joachim Gersdorf, 
var statsminister i 1658. Det var ham der 
måtte underskrive Roskildefreden i 1658, 
hvor vi tabte Skåne, Halland og Blekinge. 
Han udbrød da: ” Gid jeg ikke kunne skri
ve”. Han havde selv et gods i Skåne.

Familien Budde havde været på Tøllist, 
Øsel i alle 85 år Danmark havde Øsel. De 
var i familie med fyrstbiskop Johann von 
Münchhausen, der solgte Øsel til Dan

mark. Fyrstbiskoppen var af Balttysk af
stamning, og havde sandsynligvis også 
aner tilbage til Den tyske Ridderorden. Det 
var jo dem, der købte Estland i 1347.

Familien Budde stammede også fra 
StenBrikke-familien, der var høvedsmænd 
fra ca. 1219 til 1313 på Revalslottet i Tal
linn. De var også lensmænd og statholdere 
noget af tiden, samt i det danske rigsråd. 
Det er ikke sikkert, de fik Stenbrikkenav- 
net, før familien fik det i Kokkedal ved 
Brovst efter 1313.

Revalhøvedsmanden blev 1230 - 59 
kaldt Saxe Aagesen i Danmark og Saxo 
Aginsun i Estland. Barnebarnet i Brovst 
hed Anders Stenbrikke. Det er muligt Sten- 
brikke først er startet der.

Thomas Tram Petersen, der er histori
ker, og var blandt lederne af Dannebrog
fejringen, er i gang med at oversætte Val
demar Sejrs jordebog fra 1200-tallet fra 
latin til dansk. Han gjorde opmæksom på, 
at det ikke var nogen nem opgave at være 
dansk godsejer/militær kommandant i Est
land blandt fjendtlige estere. De har været 
nødt til at forskanse sig på deres borge det 
meste af tiden.

Det er spændende at arbejde med Slægts
forskning på denne måde; men det svære er, 
når så mange dør i en ung alder og bliver 
gift 3-4 gange. Især når børnene af 3. æg
teskab får konen af første ægteskab's navn.

Det kan kun lade sig gøre, når man 
bruger og arbejder sammen med dygtige 
slægtsforskere som: Preben Gravgaard 
Kristensen, Anton Blåbjerg og Finn Hol- 
bek. De er også blandt mine vigtigste kil
der, udover kirkebøger og FT, samt adels
årbøger.

Kilder
Riegels: Vrangsgaarde Voldsted, side 39 - 
47 i Historisk Samfunds Årbog for Præstø 
Amts Årbog 2007, Adelsårbøger og Dan
marks Konger.
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Kunstværkerne er lavet af keramiker Bjarne Hansen, Lundby, i anledning af800 års jubilæet for Dannebrog. 
De forhandles hos Marianne Lynge i Algade i Vordingborg.

Vagn Boberg Nielsen

Vagn Boberg Nielsen. Født 1944. Havde Lerbakkegård ved Mern i 40 
år. Lokalhistoriker. Gårdhistorier på Mern-by.dk.

I Historisk Samfund for Præstø Amts årbog for 2015 skrevet artiklen: 
Malaria i Danmark og stormfloderne.
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Linette Bachs
Fensmark fortællinger

Af Mogens Bak-Hansen
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Linene Bach foran Fensmark kirke

Dette er historien om Linette Bachs Fens- 
mark fortællinger - om en person, der har 
oplevet nogle voldsomme slag i sit liv, 
men som har formået at finde nyt livsind
hold for sig selv og for et helt områdes lo
kalbefolkning.

Linette Bach mistede for en del år si
den sin mand, efter at denne havde været 
igennem et 9 års sygdomsforløb med hjer
nekræft, og var så alene om at opfostre 2 
drenge på dengang 7 og 13 år. Pga. det psy
kiske pres herfra og en rygskade erhvervet 
fra et arbejde i plejesektoren endte Linette 
i et fleksjob på nedsat tid efter tidligere 
travle år på arbejdsmarkedet, hvor hun i 
sin unge dage havde været redaktionsse
kretær i DRs Underholdningsafdeling og 
senere redaktør for Byportalerne og besty
rer af Gourmet Restaurant Fensmark.

Livsomstændighedeme ændrede Linette 
Bachs livsretning, og hun fattede interes
se for den lokale kulturarv. Børnene var i 

mellemtiden Dievel naiv-/neivoKsne. i aag 
læser Andreas på 24 år til journalist og Ma
thias på 18 år går i 3. G.

Efter opfordring stillede Linette Bach 
op for Venstre i Næstved ved byrådsval
get i 2017, men de 57 personlige stemmer 
førte ikke til valg, hvilket hun i dag ser på 
med tilfredshed, da det gav Linette mu
lighed for at fortsætte arbejdet med Fens
marks historie.

Men selve det at beskæftige sig med 
Fensmarks historie var ikke en selvfølge. 
Godt nok havde hendes familie i flere ge
nerationer haft tilknytning til Holmegaard 
Glasværk og Fensmark tidligere som ar
bejdere - hendes forældre som selvstæn
dige, men selv havde hun i de 20 første 
leveår i Fensmark ikke specielt fæstnet sig 
ved områdets historie.

Men da facebooksiden Gamle Næstved, 
der hurtigt blev en succes, blev oprettet 
fattede Linette interesse herfor. Hun lagde 
dog også mærke til, at Fensmark drukne
de i de mange billeder om hele Næstved 
området, og hun begyndte at tænke på,

Sydtyske og bøhmiske glasværksarbejdere gjorde 
glassamfundet til et anderledes samfund med sær
lige traditioner og en katolsk tro, der var med til at 
præge livet.
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hvornår nogen fra Fensmark ville ”sprin
ge ud” og lave deres egen side. Da der var 
gået l'/2 år, og det ikke var sket, så blev 
hun enig med sig selv om, at så måtte hun 
jo gøre det. 14. oktober 2014 oprettede Li
nette Bach en facebookside for Fensmark. 
Arbejdet med Fensmarks og Holmegaard 
Glasværks historie er vigtigt og uegen
nyttigt, fordi det sikrer et stykke kultur
arv - særligt den særegne kultur omkring 
Holmegaard Glasværk - og bliver til gavn 
for eftertiden, men Linette selv bliver i sit 
fleksjob modregnet krone for krone for 
eventuelle indtægter. Noget andet er, at 
projektet siden starten har taget et nærmest 
uvirkeligt omfang, som også udfordrer Li
nette, der dog har bevaret entusiasmen, der 
bærer projektet sammen med lokalbefolk
ningens store opbakning og støtte. Hun 
bliver mødt med åbne døre. Linette har fra 
starten valgt at lade sin historieformidling 
stå for sig selv, valgt ikke at ”hænge no
gen ud” og ikke at tolerere politiske indlæg 
af nogen art - specielt for at undgå kiv og 
splid, som desværre også er blevet en del 
af moderne kommunikation.

Facebooksiden havde allerede i 2015 
næsten 1100 følgere. I dag har siden ikke 
mindre end 2.800 følgere. Der blev lagt 
mange billeder på Fensmarksiden, og den 
blev et kontaktpunkt for også tidligere be
boere i såvel gamle Fensmark omkring kir
ken som nye Fensmark, der opstod i 1825 
omkring Holmegaard Glasværk.

Linette fortæller mig, at facebooksiden 
og den efterfølgende hjemmeside faktisk 
udfylder en social funktion for temmelig 
mange ældre rundt i landet, der følger med 
på siden, og som før ikke vidste, hvad de 
skulle tage sig til. Hun får henvendelser fra 
de ældres pårørende, der fortæller, at der er 
kommet meget mere liv i deres (ofte) bevæ
gelseshæmmede bedsteforældre, fordi de 
følger levende med i og erindrer deres barn
dom og ungdom gennem facebooksiden.

Tørvespade. Tørv var den eneste energikilde for 
Holmegaard Glasværk de første næsten 100 år, og 
det var hårdt arbejde at grave og tørre dem til brug 
for bearbejdning af glasset ved høje temperaturer.

Undervejs gik det op for Linette, at de man
ge billeder bedre kunne præsenteres på en 
hjemmeside end på Facebook - så efter en 
katalogisering på Facebook - gik hun over 
til at lægge billeder ind på hjemmesiden, 
og det har været et kæmpe arbejde. Hun 
skønner selv, at der i dag ligger mellem 
2.500 og 3.000 billeder på hjemmesiden, 
der hedder Fensmarkby.dk

Den 10. juni 2017 udkom så bogen 
Fortællinger fra Fensmark 1. del. Bogen 
er resultatet af 2 !4 års research. Der var 
reception på Holmegaard Glasværk, og 
bogen kunne forhandles i SuperBrugsen 
og Georg Christensens boghandel i Næst
ved. Oplaget 1.000 eksemplarer. Pris 250 
kr. Linette Bach er kvinden, der har samlet 
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materialet til bogen, der er en indsamling, 
renskrivning og udgivelse af forskellige 
lokalbeboeres erindringer - efter tilladel
se fra erindringsskriveren eller dennes 
efterkommere. Udover erindringernes op- 
havsmænd og kvinder har bl.a Næstved 
Arkiverne og Næstved Museum været be
hjælpelige. Dog er de fleste af billederne 
hentet ude i hjemmene.

I bogen er der erindringer af glasmager 
Ludvig Christensen, der har faet fortalt 
dele af sin historie af sin farmor, der var 
født i 1830 og boede tæt på Holmegaard 
Glasværk, men også fortæller om sit eget 
liv på og omkring glasværket, herunder 
bl.a. om arbejdsforhold for børn, bolig
forhold, arbejde, ledere og fagforenings
forhold, ledende kunsthåndværkere i glas
fremstillingen og fritiden. Tove Pedersen1 
fortæller bl.a. om skolen i Fensmark og om 
elevforhold på kontor. Augusta Hannibal 
fortæller bl.a. om barneliv på Holmegaard 
Glasværk og om faderen Gustav Hannibal, 
der var kromand på Glasværkskroen. Kai 
fortæller bl.a. om forskellige beskæftigel
ser på Holmegaard Glasværk, om mod
standsbevægelse på glasværket, om arbej
det som fagforeningsmand og medlem af 
kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende er Fortællinger fra Fens
mark del 2 udkommet, hvor bl.a. Fens
mark Brugsforening har været behjælpelig 
udover de, der har skrevet erindringerne. 
Bogen blev præsenteret i SuperBrugsen, 
Holmegaard Glasværk og Bog & Idé 
Axeltorv i Næstved og har 5 salgssteder. 
Denne bog er ligeledes udkommet i 1.000 
eksemplarer og har som den første mod
taget støtte fra SuperBrugsen, hvilket har 
gjort udgivelsen mulig.

I 2. del er der erindringer af glasmager 
Holger Hansen, der bl.a. fortæller om fe-

Glastmmpel - særligt instrument produceret på
Holmegaard glasværk

ster og fodbold på glasværket og om taxa
kørsel i Fensmark. Knud Nielsen fortæller 
om det politiske arbejde for Socialdemo
kratiet i området og om den mere generelle 
udvikling i området. Kurt Sørensen fortæl- 

1. Tove Pedersen (Hansen) kan også mødes i Tv Sydsjællands: "Nye og gamle Fensmark" 2. afsnit, hvor hun bl.a. fortæl
ler om sin egen og familiens tætte tilknytning til Fensmark og om fejring af Jul i gamle dage.
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1er bl.a. om tørveskæring, budtjeneste og 
arbejdet som tømrer i området. Monna Sø
rensen fortæller om livet som barn og om 
at stå i forretning. Arne ”Hvidben Nielsen” 
fortæller bl.a. om kønsroller og Lis Larsen 
fortæller bl.a. om landbetjent Laier.

Fomylig har TV Sydsjælland så fattet 
interesse for Linettes projekt. Som så ofte 
er det et spørgsmål om en blanding af til
fældigheder og så dedikeret arbejde. TV 
Sydsjælland var egentlig ude at dække det 
traditionsrige brassband fra Holmegaard 
Glasværk, Urania, som spillede til pinse 
ved gadekæret i Fensmark, da der blev 
spurgt, om der var andet man burde kende 
til ude i Fensmark. Så var der en, der om
talte ”Nye & Gamle Fensmark” facebook
siden og Linette Bach. Det havde tv-med- 
arbejderen godt nok aldrig hørt om, men 
han gik hen til Linette Bach og pludselig 
kom en udsendelsesrække i stand. Den er 
senere blevet udvidet til ikke mindre end 
10 udsendelser af ca. 20 minutters varig
hed, der i denne tid sendes hver mandag på 
TV Sydsjælland, men som også kan ses på 
Fensmarkby.dk

I TV Sydsjællands 1. program fortæller 
Linette selv om sit projekt og dernæst føl
ger programmer med lokale beboere, der 
fortæller om livet i Fensmark og ved Hol
megaard Glasværk. Programmerne viser, 
hvordan der er en stærk lokaltilknytning til 
området og mange bånd mellem de overle
vende, der kender hinanden ffa leg, skole
gang og arbejde sammen.

Linette har i sit arbejde med at indsamle 
og bevare erindringer et helt hold af frivil
lige hjælpere.

Hjemmesiden, hvor Linette løben
de har lagt billeder ind, men hvor Philip 
Wiese har taget sig af det tekniske om
kring kodning, og hvor Bert Christensen 
har taget sig af renskrivning af erindrin
gerne, indeholder nu udover historien om 
Holmegaard Mose, noget om Holmegaard

Arbejderboliger Holmegaard Glasværk. Et helt 
miljø af bygninger og boliger er bevaret.

glasværk, gården Trollesgave og et meget 
oplysende afsnit om Fensmark belyst gen
nem folketællinger (forskellige erhverv og 
sociale lag beskrives) og desuden historien 
om centrale personer i Fensmarks historie 
- som billedhuggeren Arne Bang og digte
ren Chr. Winther - og moderen Hanna Bor- 
chsenius store betydning for hans udvik
ling. Chr. Winther skrev digtet ”En ven”, 
hvor det hedder: ”Hvor Fensmark hæver 
sit kirketelt med den røde top mod sky...” 
(Kirketeltet var Fensmark kirkes kirketårn 
på det tidspunkt, hvor det var pyramide
formet). Hvert år 29. juli fejres Christian 
Winther i øvrigt i præstegården, hvor han 
har boet fra sin fødsel i 1796. Der startes 
kl. 6.30 om morgenen, hvor man går ned i 
bunden af præstegårdshaven på højen, og 
ser hvor Christian Winther som 5-årig blev 
båret ud i haven og fik morgenrøden af sin 
mor i fødselsdagsgave, og derefter holdes 
der morgenselskab med fælles morgenmad 
og sange af bl.a. Christian Winther, flaget 
hejses, og der synges ved mindestenen.

Desuden kan man læse om lærer Kann, 
der stiftede sangforening, sygekasse og
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Tegning af Mathias Bach (Linettes søn).

brugsforening i Fensmark i 2. halvdel 
af 1800- tallet. Desuden er der kildehen
visninger og generelt tale om noget af en 
guldgrube af oplysninger til videre histo
risk bearbejdning.

Kernen i Linette Bachs arbejde er dog 
nok erindringsindsamlingen, hvor der er 
tragiske og sjove erindringsglimt imellem 
hinanden fra forskellige generationer fra 
Holmegaard glasværks start op til nutiden. 
Her bringes nogle uddrag for at fortælle, 
hvad erindringerne bl.a. rummer.

Carl Vilhelm Frants Rehermann, født 
1869, arbejdede på Holmegaard Glasværk 
fra 1889-1939.

Arbejdet begyndte normalt kl. 6. Kl. 8.30 
- 9 var der Frokostpause. Kl 12-13 Mid
dag, Kl. 14.45-15.15 Kaffepause og saa 
Fyraften Kl. 18. Alle de Folk som boede 
paa eller i nærheden af Fabrikken gik hjem 

til alle Maaltiderne, og Maden skulle al
tid staa paa Bordet naar Mand og Sønner 
kom hjem, for vel lød Spisepauserne paa 
en hel eller halv Time men ingen Glasma
ger havde Tid til at tilbringe hele Pausen 
i Hjemmet, der var mange Ting at ordne 
paa Værkstedet før Arbejdet atter kunne 
begynde, og det skulle gøres i Fritiden.

Paa Arbejdspladsen "Hytten” som den 
kaldes er glasarbejderne inddelt i Værkste
der hver med tre Mand. En Færdigmager 
(Herter), en forblæser (Svend) og en Bal- 
lotmager (Lærling) samt tre Medhjælpere 
(Hyttedrenge). Alt Arbejde var akkordar
bejde, saa det var om at gøre at udnytte Ar
bejdstiden ti! det yderste. Arbejdsdagen var 
dog ikke dermed til ende - nej - den lille 
Have skulle ogsaa ordnes i Foraar og Som
mertiden og selv om Konerne gjorde en stor 
Del af Havearbejdet, var der alligevel nok 
for Mændene at tage fat paa efter Fyraften 
og om Søndagen. Haven skulle jo gerne 
give Familien alle de kartofler og Grøntsa
ger. Som de skulle bruge i A aret s løb. Tit var 
der ligefrem Kappestrid imellem Naboerne, 
om hvem der kunne fremvise det bedste og 
mest veldyrkede Have-brug. Det var dog 
altid i al venskabelighed. Forholdet til Na
boer, Arbejdskammerater og Overordnede 
var i Reglen udmærket, det var meget sjæl
dent. at der var større Uoverensstemmelse 
endet Par fornuftige Ord kunne jævne dem. 
Skønt der ikke boede så få tyske Familier 
paa Glasværket i den Tid, var der ikke tale 
om noget Skel imelllem danske og tyske Fa
milier. vi havde de samme Interesser i det 
daglige arbejde, saa Naboskabet var altid 
det bedste.

Følgende fortælling er af Peter Clausen:

Barndom på Glasværket
Da jeg var omkring to år (1944 redaktio
nen), flyttede vi ned til Glasværket. Mine 
for ældre havde fået en lejlighed på I.
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sal i den gule kaserne nærmest Glaskro
en (Glasværksvej 40). Siden flyttede vi ned 
i stuelejligheden, og Erik Nielsen (Køben
havner-Erik) overtog vores gamle lejlig
hed. Han blev på et tidspunkt tillidsmand 
med ret til telefon i hjemmet. Det var der 
nogle ”skarnsknægte”, der fandt ud af, så 
en aften gik de ind i telefonboksen over for 
(det lille hus er der stadigvæk), ringede 
til Københavner-Erik og udgav sig for at 
være fra telefonvæsnet. De fortalte, at der 
vist var problemer med telefonen, men om 
de kunne få ham til at gå hen til vinduet og 
kravle op på en stol. Da han stod der, gik 
de ud af telefonboksen og vinkede til ham. 
Københavner-Erik havde heldigvis lune, 
så han grinede bare med.

Og endelig noget om forholdet mellem 
kønnene i 50’eme i denne beretning af 
Svend Aage Nielsen...

De Fensmarkpiger
Efter jeg den 2. maj 1950 var startet 
på Holmegaard Glasværk, begyndte jeg 
ret hurtigt at ”hænge ud” med gutterne 
fra Fensmark, hvoraf flere også var hytted
renge, ligesom jeg. Jeg fik hurtigt at vide, 
at Fensmarkpigerne var meget efter
tragtede, og at man skulle være hurtig 
for at score én af dem!

Det var dog en oplysning, som var 
helt spildt på mig, da piger overhovedet 
ikke varpå min liste over interesser. Der 
var så mange andre ting at beskæftige 
sig med i fritiden; købe nye ting til cyk
len hos Charles, køre ud til Susåen for at 
bade, gå på æbleskud, løbe på skøjter på 
mosen osv. Mine venner begyndte dog 
at presse på for, at jeg skulle have en kæ
reste, og efter at jeg havde slået det hen 
et stykke tid, sagde jeg, for at slippe for 
presset, at jeg havde en kæreste i Præstø, 
hvor jeg havde boet og arbejdet tidligere. 
På den måde slap jeg for videre pres.

Historien fortsætter senere...
En lørdag kort tid efter komjeg hjem fra Næst
ved, hvor jeg havde været inde for at købe en 
grammofonplade til min nyerhvervede rejse
grammofon. Mor fortæller m ig så, at der har 
været en ung pige, som ville tale med m ig. Da 
jeg ikke var hjemme, havde hun spurgt min 
mor, om hun havde noget imod, at vi blev kæ
rester. Mor havde svaret, at det ville hun ikke 
blandes ind i, men hun skulle nok give mig be
sked. Jeg fortalte så min mor, atjeg havde fået 
den her seddel, men at jeg ikke kendte pigen. 
Mor sagde, at det havde været en rigtig sød 
pige, som jeg burde tage kontakt til.

Birthe fortalte senere, at det var med 
hjertet oppe i halsen, at hun var kørt til 
Rendebakken, og det var lige før, hun var 
flygtet, da hun blev modtaget af min møg
forkælede lillesøster, som iført et par store 
gummistøvler (taget forkert på) trådte op 
på tæerne af hende, prikkede hende i ma
ven og brølede: ”Hvem er du? ” Hun var 
dog blevet reddet af min mor.

Ugen efter begyndtejeg at spørge ”Gut
terne”, hvem hende Birthe var. Toivo fore
slog så, at jeg skulle komme til Urania-fest 
i Fensmark Forsamlingshus om lørdagen; 
der ville hun garanteret være.

Fra venstre Bente, Flemming, pedellens Lissi og 
Birthe med charmebøffen og yderst Jytte Ulrichsen. 
De øvrige Store Christians, Peter og forrest Toivo 
Jaakkonen.
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Vandkæmmet og iført mit pæne brune 
Jakkesæt drog jeg så til bal i Fensmark. I 
hjørnet nede ved scenen stod alle pigerne, 
og Toivo udpegede Birthe for mig og tilfø
jede, at hendes mor sad på balkonen, og 
at hendes far - med hænder så store som 
skovlblade - sad i baglokalet. OK. Jeg 
skulle jo i gang, selvom jeg - rent danse
mæssigt - var udstyret med to venstreben. 
Pigen så jo sød ud, så jeg gik over og ink
linerede. Hun viste sig at være en formida
bel danser, og det bevirkede, at jeg heller 
ikke satte en fod forkert

Og historien fortsætter:
Så pludselig havde jeg en sød kæreste.
"At det var en meget viljestærk kæreste, 

jeg havde fået gik op for mig i 1954. Hun 
havde besluttet, at vi skulle giftes den før
ste lørdag efter hendes 21 års fødselsdag, 
og hun havde regnet sig frem til, at det var 
den 12. september 1959. Og det blev vi 
selvfølgelig. ”... "Det blev en lang forlovel
se, og vi havde da også både hus, bil og 
"12 af hvert", da vi giftede os. Bopælen 
blev Holme 01 strup. "

Blandt Linette Bachs fremtidsdrømme er 
at fa lov til at tage aktiv del i noget af ud
stillingen på Holmegaard Værk, der efter 
planen åbner som museum i foråret 2020, 
en oversættelse af Fensmark fortællinger
ne til andre sprog og en udgivelse af gamle 
opskrifter fra Fensmark. Sidst men ikke 
mindst Fortællinger fra Fensmark 3. del, 
som allerede er i støbeskeen.

Kilder
Linette Bach, Fortællinger fra Fensmark 

1. del og 2. del.
Robert Andersen: ”Fensmarks historie er 

et hit på Facebook” Sjællandske 23. 
januar 2015

Facebooksiden Nye & Gamle Fensmark
TV Sydsjælland 5 afsnit med Nye & 

Gamle Fensmark.
Telefonsamtale med Linette Bach i 

oktober 2019
2 Vi times samtale med Linette Bach

14. november 2019

Mogens Bak-Hansen

Mogens Bak-Hansen, Ph.d. i historie fra Københavns Universitet 
2004, koordinator for udstilling om Vordingborgs historie i 2015 
afholdt i Algadc.

Siden 2015 redaktør for Historisk Samfund for Præstø amts årbog. 
2019 redaktør af Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og 
omegn.
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Som en 
herregårdsdreng 
husker sin barndom 
på Sydsjælland

1937 til 1938 og 1941 til 1949

af Villy Blom
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Når man går 9 måneder tilbage fra den 25. 
marts 1937, kommer man tæt på tiden om
kring midsommer året før. Måske blev jeg 
undfanget i en høstak i 1936, mens hekse
ne fløj til Bloksbjerg? Undfanget på Nord- 
Fyn, født i København samme år som 
”Danmarks Nationalbank” blev oprettet, 
Storstrømsbroen åbnet og Danmark fik en 
ny folkeskolelov.

Min mor har i sine erindringer fortalt om 
tiden frem mod min fødsel. En tid, som hun 
måtte og også ønskede at klare alene, uden 
megen støtte fra sin familie og min far.

Det var jo dengang en alvorlig sag at få 
et barn uden for ægteskabet. Jeg har altid 
beundret min mor for, at hun klarede det alt 
sammen så alene - og jeg er glad for, at hun 
ville kendes ved mig. Det ville have været 
meget nemmere enten at få en illegal abort 
eller at bortadoptere det barn, som kom ret 
ubelejligt - midt i mine forældres uddan
nelsesforløb, og begge uden mulighed for 
at trække på økonomisk hjælp hjemmefra.

Jeg har egentlig aldrig turdet overveje, 
om min mor skulle have haft fortrydelse i 
sine tanker. Hun har nok været ked af det 
og følt graviditeten som en byrde; men 
egentlig fortrydelse - det har jeg ikke mod 
til at forestille mig. I hvert fald giftede 
mine forældre sig først 1 */2 år efter, at jeg 
blev født, den 1. juni 1938 - på min mors 
24 års fødselsdag.

Min mor skriver i sine erindringer: 
"Det var lige op til påske. Den 24. marts 
havde vi haft travlt. Jeg husker at vi syltede 
rødbedet: Det var meningen at Otto skulle 
komme ind og besøge mig i påsken.

Natten til den 25. begyndte jeg at blive 
syg. Den ene pige gik med mig ud på ivc. 
Der lå en elastik. "Ja, havde du brugt så
dan en, var det ikke gået galt! ”, sagde hun.

Jeg havde smerter; men husker det endnu.
Om morgenen blev der ringet efter en 

bil. Da jeg ankom, kom jeg i bad og fik la
vement; men det gjorde frygtelig ondt, for 
om morgenen havde jeg haft en frygtelig 
mavepine, så alt var renset ud.

Jeg kom så i seng. Min jordmoder hed 
frk. Thomasen; men så kom alle de unge 
lægestuderende og undersøgte mig. Det var 
jo os unge ugifte mødre, de skulle lære af’.

Ved dåben den 9. maj 1937 med min 
plejemor fru Møller som ”gudmor” fik jeg 
navnet Villy Blom Hansen; Hansen fra min 
farfars side og Blom fra min farmors side. 
Mange år senere - da jeg selv skulle være 
far - ansøgte jeg (også på min søster Li
se-Lottes vegne) om at antage min farmors 
efternavn som efternavn og fik tilladelsen.

På børnehjem i Vordingborg 
Børnehjemmet lå på Lindevej (nu Skov
vej) i Vordingborg. Det blev ledet af en - 
ifølge min mor - elskelig dame, der tiltaltes 
”fru Møller”. Der boede jeg fra den 4. april 
1937 til maj 1938. Jeg har svage erindrin
ger om nogle høje vinduer, som kunne ses 
gennem tremmerne på min seng, og om 
nogle hvidklædte kvinder, formentlig per
sonale. Og nogle spinkle glimt af episoder

Villy Blom i børnehjemmels dåbskjole

1. Familien Friis var en kendt familie i Vordingborg - han (Carl Mogens Friis) kørte motorløb og havde en maskinfabrik i 
byen. "Anker” på Københavns vej 5.
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Lundbygârd ca. 1943. Fodermesterhuset midi for til højre.

fyldt med stor varme - sikkert de gange, 
hvor min mor hentede mig og gik tur med 
mig, først i Friis-pigernes1 dukkebarne
vogn, senere i en brugt barnevogn, som 
min mor købte for sine beskedne midler. 
Min mor var ansat som husholderske i fa
milien Friis’ hjem på Solbakkevej 5.

Små tyve år senere vendte jeg tilbage til 
Vordingborg for at læse til lærer. Flere gan
ge gik jeg i de år forbi den røde murstens
bygning på Lindevej og tænkte på, at det var 
mit første hjem; men jeg fik aldrig taget mig 
sammen til at gå indenfor. - Havde min mor 
stået ved netop dét vindue og kikket ind til 
mig mange gange i årene 1937/38? Hvad 
mon hun tænkte om sit og mit liv fremover?

Jeg føler ingen smerte ved at have haft 
børnehjemmet som hjem i lidt over et år, 
men jeg føler stor smerte, når jeg sætter 
mig i min mors sted, og så er det vel al
ligevel også en smerte/byrde, som er min 
egen: var jeg en ”smerte”, som mine foræl
dre uundgåeligt måtte bære?

Herregårdsliv
Brorupgård
(nær Havrebjerg på Vestsjælland)
Her blev den lille familie samlet, efter at 
min far havde kvalificeret sig (via land
brugsskoleophold på Lundby landbrugs
skole og underfodermesterstilling på Stens
bygård, syd for Stensby) til at søge og få en 
fodermesterstilling på Brorup-gaard (mel
lem Havrebjerg og Slagelse). Her boede vi 
fra den 1. maj ’38 til den 31. oktober ’41.

I november 1941 flyttede vi fra Brorup- 
gaard. Jeg kan intet huske om flytningen, 
og det er lidt underligt, for det må have væ
ret en stor begivenhed for en 4-årig dreng.

Så gik det til Sydsjælland. Her boede vi 
på Lundbygård fra den 1. november ’41 til 
den 30. okt. ’49. Vi flyttede ind i et ”række
hus”, nogenlunde af samme størrelse som 
dét, vi kom fra. Jeg tror, at vi boede 3 fami
lier på rækken: fodermesterbolig (min far), 
gartnerbolig og vist nok tømrerbolig. Bo
ligerne havde ikke have tilknyttet. Til den 
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ene side lå hofjægermesterens køkken- og 
blomsterhave, til den anden en gårdsplads. 
Så vidt jeg husker, bestod huset af entré, 
køkken, soveværelse og stue. Stuen ud
mærkede sig ved at have mørke træpaneler 
halvt op på væggen. Der var indlagt vand; 
men toilet/lokum udendørs.

Vogterdreng
Mens vi boede dér, fik mine forældre den 
”gode” idé, at jeg kunne hjælpe en af røg
terne med at vogte køer. Det foregik ca. 2 
km fra gården. Vi gik derud ret tidligt på 
formiddagen, når morgenmalkningen var 
overstået, og så vogtede vi ellers til hen 
på eftermiddagen, hvor køerne igen skulle 
drives hjem til malkning og overnatning. 
Jeg husker tydeligt de meget lange som
merdage på en skråning, hvorfra vi kunne 
overskue græsningsarealet og et vandings
hul. Kun sjældent var der anledning til at 
”vogte” køerne.

Røgteren skar fløjter til mig af hyldegre
ne. Fløjten var klar - når den altså virkede. 
Det gjorde den nu som oftest. Den kun
ne gøres behageligere ved at udskære et 
mundstykke, men det var ikke nødvendigt 
for funktionen. Men den kunne kun holde 
en enkelt dag, for den tørrede ret hurtigt 
ind.2

Vi havde selvfølgelig madpakker med, 
og noget at drikke var også nødvendigt. 
For at gøre det så godt som muligt, var
mede min mor mælk til mig og kom den 
på en sodavandsflaske med patentprop. Jeg 
afskyede den varme mælk, men kun fordi 
der altid var dannet ”skind” i toppen, og 
det kunne jeg ikke klare uden at få bræk
fornemmelser - imidlertid nænnede jeg 
ikke at sige det til min mor, for jeg var godt 
klar over, at hun jo selv mente, at hun gjor
de det allerbedste for mig.

Tørvegravning
Et par km vest for Lundbygård lå en tør
vemose. Dér havde gårdens folk mulighed 
for via egen arbejdskraft at sikre sig tørv 
til fyring i kakkelovne og komfurer. Også 
min familie drog derud om sommeren for 
at sikre sig mod vinterens kulde.

Nogle mænd/karle stod nede i mosen, 
gravede tørven og smed den op på mosens 
faste kant, hvorefter andre læssede den 
våde tørv på nogle små hesteforspændte 
vogne, hvis lad i bunden havde en rote
rende æltemekanisme. Æltningen foregik 
mens vognen blev kørt op til en plan, nær
liggende mark. Når vognen kom derop, var 
tørven en fin halvfed grød, som gennem en 
sprække, der kunne åbnes i ladets bund, 
blev hældt ud på græsset, mens vognen 
langsomt kørte fremad.

Når tørve-grøden (vel nok et døgn ef
ter, hvis solen skinnede) var passende tør, 
skar man med et redskab tørvemassen ud i 
passende stykker, vist ca. 10 cm x 20 cm. 
Dagen efter, eller måske flere dage efter, 
vendte man så tørvestykkerne, og et stykke 
tid efter, afhængig af vejret, var tørvene så 
tørre, at de kunne stables i små pyramide
formede stakke. Sådan stod tørven så, ind
til den var helt tør og kunne køres hjem. 
- Den støvede fælt, og brændeværdien var 
vist beskeden; men det var gratis.

Når jeg omtaler tørvearbejdet, er det 
selvfølgelig, fordi det var en betydnings
fuld og tidstypisk hændelse i min barn
dom. Set i bakspejlet indgik der mange 
”gode” momenter i fremstillingen: Mange 
var samlet om et fælles formål: røgtere, 
karle og mandlige funktionærer (der var 
kun mandlige funktionærer) klarede det 
hårde, grove arbejde med at grave tørven 
fri og få den læsset på vognene. Kvinder 
og børn klarede udskæringen, vendingen 

2. Se https://www.skoven-i-skolen.dk/conleni/hyldeflojle
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og stablingen, til dels assisteret af mænd. 
Pålæsning og aflæsning var en fælles sag. 
Dels var det et arbejde præget af en nød
vendig fælles indsats, dels et arbejde, hvor 
det naturlige råstof blev udnyttet og dels 
var det et eksempel på en primitiv form 
for samlebåndsarbejde. - Og så foregik 
det i barndommens uendeligt lange, varme 
sommeraftener.

Arbejdet foregik, når alle havde fri fra 
de daglige pligter. Nødvendigvis om som
meren, ellers havde tørven ikke kunnet 
tørre. Gode tørre tørv både røg og lugtede 
meget; men halvvåde tørv osede skrække
ligt og stank drabeligt.

Brænde i huset
En del af gårdens ansatte havde som en del 
af lønnen ret til at få leveret nogle rumme
ter brænde til boligernes opvarmning. Så 
længe vi boede i ”rækkehuset”, rakte tørv 
og skovbrændet vist meget godt, men da 
vi flyttede til et én-familieshus, hvor der et 
par år efter vores indflytning blev instal
leret et centralvarmefyr, kom vi i brænd
selsnød - bl.a. fordi fyret var beregnet til en 
langt større bolig end vores.

Mine forældre var gode venner med 
skovfogeden og formentlig på grund af 
det, fik de mulighed for at redde sig noget 
ekstra brænde ved stødoptagning. Sammen 
med vist nok gartneren tog vi så om afte
nen ud i Mollylund-skoven og ”tog stød 
op”. Det var et hårdt arbejde. Med kiler 
flækkede mændene de stubbe, der stod til
bage efter fældningen af ret gamle bøge
træer. Konerne og børnene havde den lette 
del, blot at samle og stable de støddele op, 
som mændene fik banket fri.

Det var dejlige aftener. Mændene knok
lede, og vi børn kunne lege og nyde den 
stille aften i skoven. Midtvejs var der fæl
leshygge om medbragt kaffe og kage.

Man siger tit, at arbejde med at skaffe 
brænde til huset giver varme mange gange: 

fældning, opskæring, hjemkørsel, flæk- 
ning, stabling, bæren ind. Om stødbrænde 
kan det i hvert fald siges, at grundarbejdet 
med overhovedet at få stødene fri gav me
get varme. - Men der er så også meget høj 
varmeværdi i stødbrænde fra bøge- og ege
træer.

Når vinter/forårsfældningeme i skoven 
var overstået, blev en hel del af de grene, 
der ikke kunne anvendes som brænde, kørt 
hen til nogle af gårdens boliger, bl.a. vores. 
Her lå så en enorm dynge grene og ven
tede på, at kvashuggeren kunne komme. 
Kvashuggeren kom med en traktor og en 
maskine, der kunne knuse/hugge grenene 
til småstykker på ca. 15 cm. Under stor 
larm fra både traktor og kvashugger blev 
grenene stukket ind i en åbning på hugge
ren, der så ”åd” grenen og sendte den ud 
som kvas. Jeg undrede mig hver gang over, 
at en sådan kæmpebunke kunne blive til så 
lidt; men det ”lidt” rakte langt som optæn- 
dingspinde, og det var jo noget lettere end 
at skulle flække brænde til optændingen i 
kakkelovne m.v.

Krigen
På nogle mørke aftener ved krigens af
slutning kunne vi fra Lundbygård se Kiel 
eller var det Liibeck(?) blive bombet og 
brænde - i luftlinje var der ca. 160 km fra 
gården til Kiel. - Samtidig med at jeg som 
”barn” jublede over, at tyskerne fik tæsk, 
gav min mor mig bevidsthed om, at det 
jo på den ene side var godt, at englænder
ne var på vej til at vinde, men at det på 
den anden side var synd for de stakkels 
mennesker, som blev bombet, og hvis by 
vi kunne se brænde.

Straks efter tyskernes besættelse i 1940 
blev benzinen rationeret, og så måtte de fle
ste danskere se sig om efter andre brænd
stoffer til deres køretøjer. Et alternativ var 
gas, som bliver frigivet, når man brænder 
træ, og ved at montere gasgeneratorer på 
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bilerne kunne man stadig køre i bil, selvom 
gassens brændværdi var betydelig mindre 
end benzinens. En lastbil kunne nå op på 
30-40 km/t, en personbil 50-60 km/t. På 
Lundbygård var det kun godsejeren, der 
havde bil, en Ford V8. Den fik monteret 
gasgenerator.

Under krigen var der i perioder pludse
lig nogle ukendte mænd, der holdt til på 
gården. Så vidt jeg ved, var det politibe
tjente, der var ”gået under jorden”. Skønt 
der ikke blev talt meget om det - en ny 
person på en gård vil jo altid vække nogen 
opmærksomhed, selvom der på den tid sik
kert har været ca. 40 mennesker i arbejde 
på gården, og med deres familier er det nok 
blevet til omkring 100 - så fornemmede vi 
noget ”spændende”.

De voksne talte ikke meget om de plud
seligt opdukkede personer, der ikke rigtigt 
lavede noget. Men vi børn vidste godt, at 
det var noget ”hemmeligt”, som der ikke 
skulle tales om.

Ved krigens slutning overværede jeg - 
på vej hjem fra skole - en luftkamp mel
lem et tysk og engelsk fly. Jeg kunne se røg 
fra skudafgivelserne. Jeg skyndte mig ned 
i grøften, men skulle da lige kikke op, så 
jeg kunne se, hvad der foregik. Der skete 
nu ikke noget dramatisk. Det ene fly stak 
af - til min store fortrydelse englænderen. 
Sidenhen kunne jeg godt indse, at det var 
nødvendigt ikke at bruge brændstof på du
eller, når man var så fjernt fra de hjemlige 
landingsbaner.

Min far var ikke aktiv i modstands
bevægelsen; men formentlig efter aftale 
med godsejeren gav gårdens forvalter og 
min far besked videre, når nedkastninger 
af kasser med våben m.v. blev fundet på 
gårdens marker - måske gav de besked til 
førstelærer Michélsen. der var aktiv mod
standsmand. Jeg mener, at min far hjem
førte noget faldskærmsstof, der efter kri
gen blev brugt til noget overtøj.

På færgerne og på Slagelse banegård så vi 
en hel del tyske soldater. Jeg var bange for 
dem - for på Lundbygård - langt ude på 
landet - var vi ikke vant til at komme tyske 
soldater på nært hold.

Vi børn, der levede på landet, opdagede 
ikke, at vi manglede noget under krigen. I 
vores anden bolig på Lundbygård havde vi 
en meget stor have, som min mor udnytte
de til både pryd og nytte. Fra sit hjem og 
fra sin uddannelse som husholdnings-jom
fru var hun meget bevidst om, at kosten 
skulle sammensættes på en bred basis. Vi 
havde derfor både mange grøntsager og 
frugtbuske, og min mor syltede og hen
kogte meget.

Desuden havde vi kød nok, for gården 
var i vid udstrækning selvforsynende. Min 
far stod for slagtning af alt til både gods
ejer, forvalter, der stod for bespisningen af 
gårdens ugifte ansatte (”karle” i forvalte
rens regi og ”foderelever” i fodermeste
rens, min fars regi) og til de øvrige funk
tionærer, der enten kunne købe eller havde 
som del af ansættelsen at få leveret en be
stemt mængde kød om året (skovfoged, 
staldmester, gartner, tømrer, smed).

Inden man fik ”frysehuse” rundt om i 
landet, måtte man opbevare kødet ved salt
ning. Når far slagtede, hjalp jeg undertiden 
til med nedsaltningen. Kødet blev lagt på 
et bord, og dér gned man så salt ind i kø
det. Det grove salt kunne godt give ømme 
fingre. Efter indgnidningen med salt blev 
kødet lagt i store trækar. Man kunne så 
hente kødstykker op af saltkarrene, når der 
senere var brug for det.

Mor fik på et tidspunkt en smørkærne, 
vist nok nærmest en kæmperøremaskine. 
Fra kostalden kunne vi få al den mælk vi 
ønskede, og af den mælk skummede vi flø
den. Den blev så pisket til smør og fik til
sat salt. Helt ”rigtigt” blev smørret nu ikke, 
men smør havde vi.
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Køer og kalve
I kostalden var der i den ene ende en ”føde- 
og børneafdeling”. Køer, der var tæt ved 
at skulle kælve, blev placeret i en særlig 
række med båse for kun disse køer. Når 
kælvningen var umiddelbart forestående, 
kom koen i en kælveboks. Der fandt kælv
ningen sted. Jeg stod mange gange lige 
udenfor kælveboksen og så på, at min far 
hjalp koen med kælvningen. Det var meget 
smukt at se kalvens ben, indpakket i den 
hvide hinde komme til syne. Undertiden 
måtte min far - og i komplicerede tilfælde 
den tilkaldte dyrlæge - hjælpe koen, enten 
ved at trække i kalvens ben eller ved at 
”vende” kalven, hvis den lå forkert.

At se den instinktive yngelpleje hos en 
førstegangsfødende ko, betog mig meget. 
Der var en tydelig forskel mellem en før
stegangsfødende ko, der svedende, lidt 
usikkert og med nervøse øjne mod min 
far tog sig af kalven, og den gamle erfarne 
ko, der straks vidste, hvad det hele drejede 
sig om og derfor ikke svedte ret meget og 
heller ikke værdigede min far et blik, men 
roligt accepterede hans tilstedeværelse.

Kort tid efter at kalven var født, blev den 
taget fra koen. I de følgende dage kunne 
man så malke ”rå- mælk” af koen, mens 
kalven blev henvist til kalveboksene. Her 
blev kalven fodret med sødmælk fra en 
spand - måske fik den råmælk de første 
dage i kalveboksen?

Det var dejligt at komme med en spand til 
kalvene, at lade dem sutte på ens fingre og 
lære dem at drikke af en spand ved at føre 
den suttende kalvs mund ned i spanden; men 
det var også forbundet med den smertelige 
forståelse af, at kalven nu var moderløs og 
måske ville ende sit liv som ”sødmælks
kalv”. Kødet af en sødmælkskalv er meget 
lyst og let, næsten uden kødstruktur. Smagen 
er også noget ”tynd” eller fad.

Når kalven voksede til og fik gode kræf
ter i nakkemuskleme, skulle man passe på 

ikke at få klemt hånden eller få spanden 
banket ind mod benene, når kalven pludse
lig slog med hovedet, mens den drak. Det 
gjorde kalvene tit, når spanden var ved at 
være tom - som når kalven, der dier koen, 
støder mulen op i yveret for at trække mere 
mælk til.

Når en ko havde kælvet og kalven var 
”taget fra”, var der i de første dage derefter 
en særlig mælk til rådighed, nemlig ”rå
mælk”. Af den lavede mor ”råmælks-pan- 
dekager”, de var specielle i smagen og 
meget fede, men lækre. At der var mælk 
tilovers, efter at kalven havde fået sin del 
i nogle dage, skyldtes formentlig, at be
sætningen (= køeme på gården) var meget 
højtydende.

Kælveboksene var ”hyggelige”, passen
de af størrelse og med meget halm. Det 
medførte, at der ofte blev etableret rottebo 
i boksene. Når en kælveboks skulle rengø
res, vrimlede det undertiden med rotter. Så 
kom min far til med vores hund. Den blev 
lukket ind i boksen og ryddede derefter 
boksen for rotter.

Kvægbrugsleder
Efter nogle år som almindelig funktionær 
fik min far ændret sin ansættelse, så han 
fik løn efter det overskud, som kvægholdet 
kunne give. Det gav ham anledning til at 
titulere sig som ”kvægbrugsleder”, og det 
kan jeg egentlig godt forstå. Man kunne 
jo være ”fodermester” på mange niveau
er: for en besætning på blot 20 køer, hvor 
man klarede hele driften alene, og for en 
besætning på 200 køer, hvor man var leder 
for en større stab af røgtere, malkekoner 
og foderelever - og det er jo en betydelig 
forskel, som ikke kom frem via titlen ”fo
dermester”. Om disse ting m.v. har min far 
fortalt i sine erindringer, men jeg kan da 
huske, at jeg dels kunne se og fornemme 
det selvbevidste og -hævdende i den nye 
titel, dels var ret stolt over, at min far var

39



Otto Blom Hansen

mere end en ”almindelig” fodermester og 
dels meget stolt over, at han både var for
mand for ”Foreningen af Kvægbrugslede- 
re”og skrev artikler i foreningens tidsskrift. 
- Æblet falder ikke langt fra stammen!

Så snart græsset var i god groning og 
temperaturen passende, blev alle malke
køer, ca. 200, drevet på græs efter mor
genmalkningen. Undertiden lå græsnings
markerne 1-2 km fra stalden. Køerne blev 
drevet derud på markveje, hegnet af el
tråd.

Jeg var mange gange med min far ude 
at drive køerne hjem til malkning og over
natning. Som regel havde køerne allerede 
samlet sig ved leddet, når vi kom ud for at 
lukke op. Måske skulle nogle enkelte, der 
endnu ikke havde lært at opføre sig som 
anstændige køer, hentes ude på marken. 
Jeg blev tit sendt af sted efter dem. Så gik 
det som oftest barbenet ud over marken, 
hvor kokasserne lå tæt.

Når 200 køer roligt går på en markvej 
om sommeren, stiger støvet op. Støvet, og 
varmen som stråler ud fra de mange dyr, 
den bløde lyd af klovene mod den hårdt 

tiltrampede lervej og den sødlige lugt af 
køer skal man have været på nær hold for 
at værdsætte.

Når køerne kom hjem til stalden, stod der 
en røgter eller foderelev ved hver af indgan
gene. Der var vist 8 at vælge imellem. Ret 
hurtigt lærte køeme at gå ind det rigtige sted 
- det syntes jeg var ret imponerende. Hver 
ko havde inde i stalden sin egen bås, og det 
var sjældent, at de gik i forkert.

Folkeholdet i kostalden var ret stort - ud 
over min far en underfodermester, 4 foder
elever, 5 røgtere og ca. 8 malkekoner. Når 
det var malketid, stillede hele flokken op 
uden for min fars kontor, og på det fast
satte klokkeslæt gik min far ud til dem og 
sagde:”Så må I godt begynde!”. Det havde 
jeg hørt nogle gange, og en dag marchere
de jeg 5-6 årige knægt ud til folkene og gav 
ordren. De kikkede noget, men tog det fra 
den gemytlige side og gik i gang - og min 
far tog det heldigvis lige så humoristisk; 
men jeg blev da belært om, at det kun var 
ham, (og hvis han ikke var der, underfoder
mesteren) der havde myndighed til at sætte 
folkene i arbejde.

Vinteren igennem blev køerne fodret 
med roer. Roerne lå i en bygning ganske 
tæt ved stalden. I staldens loft langs hoved
gangen og ned i alle fodergangene løb et 
skinnesystem, som roevognene kunne køre 
på. Ud for hver fodergang var der skifte
spor, så roevognene kunne ledes ned ad den 
ønskede fodergang. Jeg havde meget for
nøjelse af at lege stationsforstander og stå 
for skiftesporet. Når en mand kom skub
bende med roevognen, løb jeg et stykke 
foran og ventede på, at der blev signaleret: 
væk fra hovedsporet og ind på sidesporet! 
Så løb jeg hurtigt hen til trækstangen, med 
hvilken jeg kunne skifte spor. Et par gange 
kom jeg for sent eller fik ikke skiftet helt i 
bund. Så løb den tunge roevogn af sporet, 
og flere mand måtte hjælpe hinanden med 
at få den løftet op på skinnen igen.
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Roerne var vist kålrabi-roer. De smagte 
ganske godt i små mængder. Desuden var 
roen meget velegnet til at udhule, udskære 
huller som næse og mund og derefter sætte 
på en stang. Inde i roen satte mor så et ste
arinlys. Det så meget uhyggeligt ud.

Somme tider passede min mor kølean
lægget, hvor den friskmalkede mælk blev 
nedkølet, så den kunne holde sig til mæl
kebilen afhentede den. Jeg hjalp hende en
gang imellem: skiftede udløbsrøret hen til 
den næste spand, når én var fuld og hen
tede tomme mælkejunger hen til hende. 
Bedst var det at spise noget af den mælk, 
der frøs til mælke-is på kølelegemet. Det 
smagte ikke som ”rigtig” is, men det sner
pede derhenad!

Mælkejungeme rummede 501, så de var 
ret tunge; men da gulvet var flisebelagt og 
altid vådt, var de temmelig lette at flytte. 
De sidste par år på Lundbygård passede 
jeg nogle få gange køleanlægget alene, 
hvis der var mandskabsmangel pga. syg
dom. Det gik som regel meget godt, selv 
om jeg nogle gange henfaldt til dagdrøm
merier og derfor glemte at holde øje med, 
når en spand var fuld. Så løb mælken hen 
over gulvet, og jeg fik travlt med at spule, 
så min forsyndelse ikke blev afsløret.

Engang, da min morbror Marius var på 
besøg og med ovre i stalden, kom han og 
min far til at snakke om, hvad mælkejun
gerne vejede - del var vel ca. 50 kg styk
ket. Far fortalte så, at det i hans unge dage 
som foderelev var ret vigtigt, at man kun
ne løfte 4 junger på en gang, 2 ved hver 
side vendt så håndtagene var tæt sammen. 
Ellers blev man hånet som en slapsvans. 
Marius skulle selvfølgelig prøve, han var 
en lille, men stærk fyr. Men det klarede 
han ikke. Så tog min far fat. Han klare
de det - og stolt var jeg. Imidlertid hjalp 
min far Marius til at ”redde æren”. Far 
gav Marius en lille forhøjning at stå på, så 
han kunne bruge benmusklerne ved løftet, 

Marius var som nævnt ikke så høj. Og nu 
klarede Marius prøven. Alle var glade.

Tyrene var vist aldrig på græs. Godt det 
samme, for jeg var bange for dem. Hvor 
koen udstråler blidhed og tålmod, udstråler 
tyren kraft og aggression. Mange af stal
dens folk var da også lige så bange for ty
rene som jeg, og det har sikkert været med 
til at påvirke mig.

Min far havde respekt for tyrene, men 
var ikke bange for dem. Jeg var derfor lidt 
beklemt, da jeg alligevel ville fortælle ham 
om min frygt - han skulle helst ikke synes, 
at hans søn var et skrog! Men det blev nu 
en god snak, hvor han fortalte, at der var 
god grund til at være bange, bl.a. fortalte 
han om nogle situationer, hvor han selv 
havde flygtet for olme tyre.

Således beroliget turde jeg betro ham, at 
jeg tit både i drømme og dagfantasier blev 
forfulgt af en rasende tyr. Far kunne så trø
ste mig med, at hvis jeg blot kunne gøre 
mig usynlig, altså skynde mig ind i et hus, 
ville tyren sandsynligvis glemme mig. Og 
hvis jeg ikke kunne finde et skjulested, så 
skulle jeg bare løbe ud i møddingen. Her 
ville tyren på grund af sin store vægt meget 
hurtigt sidde fast - og jeg kunne så stikke 
af. Det var et råd, som jeg fulgte mange 
gange når jeg i dag- eller natlige drømme i 
tiden derefter blev forfulgt af tyre. Det ske
te heldigvis aldrig i virkeligheden.

Hestestalden
1 hestestalden, der vel under krigen havde 
ca. 20 arbejdsheste og 2-3 ride- og køre
heste, regerede staldmesteren lige så ene
vældigt som min far i kostalden. Staldme
steren var en særdeles kolerisk herre, der 
kunne råbe skrækkeligt efter hestene, men 
også efter karlene, hvis de afleverede he
stene, uden at de var gjort ordentligt i stand 
efter dagens arbejde.

Arbejdshestene var belgiere - store, brede 
heste med pragtfulde, kraftige ben. Når der 
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skulle spændes for, fik jeg sommetider lov 
til at sidde oppe på en af dem. Det var en 
dejlig fornemmelse at sidde højt, højt oppe 
på den brede ryg, hvor benene på grund af 
hestens bredde nærmest stak lige ud til si
den, i hvert fald ikke ned langs siden af he
sten. Seletøjet var lagt på oppe i stalden, så 
jeg kunne klamre mig til det, benene fandt 
jo ingen støtte. Når arbejdshestene gik på 
stenbroen gav det en dump, kraftfuld lyd, 
når deres hestesko slog mod stenene.

Af en eller anden grund havde vi børn 
engang fået nys om, at en hoppe skulle par
res. Vi klatrede op på en mur, der afgræn
sede hestestaldens indgang fra det parkag- 
tige anlæg foran hovedbygningen. Lige på 
den anden side af muren foregik parringen.

Det var en voldsom oplevelse. Først blev 
hoppen trukket ud af hestestalden af en 
staldkarl. Så kom staldmesteren med hing
sten, der var meget urolig, den kunne vel 
lugte den parringsvillige hoppe: hingsten 
svingede med hovedet, så staldmesteren 
blev løftet fra jorden, den trampede hidsigt 
i stenbroen og slog bagud.

Hingstens kolossale parringslem var 
helt fremme og dinglede under dens bug. - 
Staldmesteren førte hingsten hen bag hop
pen, der slog bagud de første gange hing
sten snusede til hende. Men så blev hun 
rolig, og den kæmpemæssige hingst besteg 
hende. Den kunne ikke ramme, men så tog 
staldmesteren fat i parringslemmet og førte 
det på plads. Der skulle ikke mange stød til, 
før hingsten fik udløsning, og straks deref
ter sprang han af hoppen, der umiddelbart 
efter urinerede heftigt med en sky af urin og 
skum. - Vi børn var meget stille bagefter.

Ride- og kørehestene var frederiksbor
gere - ret slanke og fintbyggede heste, der 
blev brugt af godsejeren og hans kone 
(hofjægermesterinden!) til ridning og kør
sel med herskabsvognene, hvoraf de vist 
havde 2-3 forskellige. Der var også kaner 
til vinterbrug. Når vejene var vanskeligt 

fremkommelige om vinteren pga. sne, blev 
der arrangeret kanetur til GI. Lundby, så 
de nødvendige købmandsvarer kunne blive 
bragt til gården.

En kanetur på en kold vinterdag med 
den dampende hest, hvis varme lugt hæn
ger i luften, og hvis solide prutter sender 
deres blød-søde duft ind over passagerer
ne, er vidunderlig. Hertil kommer meder
nes blide lyd, når de glider over sneen, og 
den blidt hendøende lyd fra hestens hove i 
den tilkørte sne.

I fodermesterhuset
Efter et år eller to flyttede vi til et selv
stændigt beliggende hus, lige ved indkør
selen til gården. I enfamiliehuset havde 
vi den ”pæne” indgang med en lille entré, 
der tillige havde trappeopgang til ”loftet”, 
hvor der ved indflytningen kun var ét so
veværelse - senere blev der også indrettet 
et børneværelse på loftet. Bagindgangen 
førte direkte ind i køkkenet, hvortil der var 
knyttet et lille spisekammer. Ved bagind
gangssiden blev der senere tilbygget et ret 
stort udhus. Nærmest indgangen til køk
kenet var der indgang med plads til cykler 
dernæst, væk fra huset, fulgte vaskehus og 
hønsehus - og måske et rum mere?

Tilbage til huset: nærmest køkkenet 
havde vi ”kontoret” med fars skrivebord 
og en ottoman, der kunne vendes, hvorved 
den kunne bruges som seng.

Udover kontoret var der to stuer, hvoraf 
den ene var spisestue, og den anden op
holdsstue. I det daglige - i hvert fald indtil 
min søster blev født - brugte vi mest kon
toret. Der var jo endnu ca. 20 år til at fjern
synet stjal både tid og opmærksomhed, så 
aftenerne gik med at høre radioavis og an
dre udsendelser - jeg husker kun lidt musik 
og nogle hørespil.

Avisen blev læst, det må have været 
Næstved Tidende, og jeg må have fået læst 
tegneserier højt. Jeg kan nu ikke huske no
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gen fra avisen. Vi fik også ”Landsbladet”, 
vist en ugeavis. Heri bragte man en tegne
serie om den nordiske mytologi. Den var 
jeg meget optaget af, og da både mor og far 
kunne deres nordiske gudeverden, gav det 
dem lejlighed til at fortælle supplerende til 
tegneserien.

Hver uge fik vi ”Familie Journalen”, og 
den blev byttet hos skovfoged Olsen med 
”Hjemmet”. På den måde var der et væld 
af tegneserier til rådighed: Knold og Tot, 
Gyldenspjæt og Willy. Hvor tegneserien 
om ”Prins Valiant” blev bragt, kan jeg ikke 
huske, men den optog mig meget.

Jeg allierede mig med gårdens tømrer og 
fik ham til at fremstille et flot prins-Valiant 
skjold til mig, og med mit selvfremstillede 
sværd og beskyttet af skjoldet havde jeg 
mange hårde tvekampe med nogle af kong 
Arturs riddere, repræsenteret ved små hyl
debuske. Mindre prominente modstandere 
repræsenteredes af brændenælder og tids
ler - ikke altid helt ufarlige modstandere.

I overmod udfordrede jeg engang en 
tjørnebusk til tvekamp- det var uklogt. 
Grenene var for seje, svippede uden om 
skjoldet og sårede den tapre ridder. Men 
da min modstander havde brugt et våben, 
der ikke var anerkendt til brug i tvekamp 
mellem ædle riddere, fik han heller ikke 
tilkendt sejren. Efter den tid var tjørn og 
slåen udnævnt til mine faste væbnere.

Vore hunde
Vores nr. to boxer efter Mona, Fikkerman, 
kom med til Lundbygård, og efter ikke så 
lang tid anskaffede min far sig en schäfer, 
Zenta. Da han ikke måtte have to hunde, 
var han nødt til at skille sig af med den ene, 
og det blev så Fikkerman. Jeg var forment
lig kun 4 år, da det skete, men jeg husker 
tydeligt, at jeg følte, at min far havde gjort 
noget forkert ved at anskaffe sig en ny 
hund og derved blive nødt til at forære en 
vel-, men ikke udtjent hund væk.

Far var ambitiøs både med hensyn til 
avl og opdragelse - og der var større mu
ligheder med en schäfer. Zenta var en dej
lig hund, meget mørk i farverne. Desværre 
forsvandt den for os og blev nogle dage 
senere fundet død på en mark.

Jeg bliver storebror
I 1943 fik jeg en søster. Jeg kan overhove
det ikke huske, at min mor var gravid - og 
heller ikke fødslen.

Det betød vist ikke så meget for mig. 
Jeg havde min egen fantasiverden med de 
nordiske guder og prins Valiant samt fle
re legekammerater på gården. Fra hendes 
tidligste barndom husker jeg kun, at jeg 
engang skulle køre tur med hende i barne
vognen. Nær svinestalden, på en let skrå
ning ned mod dén, stillede jeg barnevog
nen, mens jeg snakkede med nogle børn. 
- Pludselig trillede barnevognen ned ad 
skråningen, ramte en kant, der afgrænse
de svinestiens mødding fra gårdspladsen, 
og vippede helt rundt. Lise Lotte fløj ud af 
barnevognen og hylede noget.

Hun landede heldigvis i noget nogen
lunde rent og tørt halm, og det var jo en 
blid skæbne, når hendes første flyvetur gik 
til en mødding. Til mit held var smedens 
datter Else, vist nok omkr. 11 år, med i 
snakken, og hun fik hurtigt rigget barne
vognen til og Lise Lotte langt på plads. 
Mor opdagede vist ikke uheldet, så halmen 
må have været tør.

Jeg begyndte i skolen knap et år efter 
hendes fødsel, og den begivenhed har vel 
nok været mere ekstraordinær end det at få 
en lillesøster.

Lise-Lotte var meget glad for vores kat. 
Jeg har aldrig haft forkærlighed for katte. 
Har altid ment, at det var helt fint at have 
kat på en gård, hvor katten kunne holde 
musebestanden nede; men en kat som kæ
ledyr! Nå, men Lise-Lotte var meget glad 
for vores kat; men da forvalteren havde 
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en terrier, og katten dumdristigt vovede 
sig over i deres have, så knækkede terrie
ren lynhurtigt kattens ryg. - Lise-Lotte var 
selvfølgelig meget ked af det. Men jeg må 
vedstå, at jeg dengang (helt for mig selv) 
tænkte, at det var da meget forståeligt, når 
den dumme kat ikke forstod at holde sig 
væk fra en hund, tilmed en terrier! - Men 
selvfølgelig kunne jeg da godt føle, at det 
var synd for min søster.

Kostaldens loft og branden
Under krigen havde man endnu ikke me
jetærskere, så komet blev med selvbindere 
skåret og bundtet i neg og derpå sat i traver.

Her tørrede det så, indtil det kunne køres 
hjem på gården til tærskning. Tærskevær
ket stod i laden, og man læssede så kornne
gene direkte fra vognene til tærskeværkets 
top, hvor en mand skar bindebåndet op og 
smed kornet i tærskeværket.

Halmen blev ført ind i en halmpresser, 
hvor den blev presset og bundet i knep
per, der af et transportbånd blev ført tværs 
over en ca. 20 m bred ’bro’ mellem laden 
og kostaldens loft. Et ikke helt almindeligt 
loft - der var ca. 15 m fra gulv til hanebjæl
ke. En stige på 42 trin førte fra gulvet op 
til en gangbro, der oppe nær hanebjælken 
gik fra den ene til den anden ende af loftet.

Når der var fyldt halm på loftet, havde 
jeg og mine kammerater en pragtfuld lege
plads deroppe. Vi kunne springe fra gang
broen og sommetider 4-5 m ned i et tykt 
lag halm.

I høsten 1943 dannedes en gnist ved 
tærskeværket eller halmpresseren. Der 
gik ild i halmen, og hurtigt løb ilden via 
transportbåndet op på kostaldens loft. Hele 
laden, der var af træ, og kostaldens loft 
nedbrændte. Adskillelsen mellem kostal
den og dens loft var brandsikret, så selve 
kostalden skete der intet med.

Loftet på kostalden var af asbest, ret sto
re plader. Det gav nogle vældige brag, da 

asbestpladerne revnede pga. af opvarmnin
gen. Det var et fantastisk bål, og brandvæ
senet kunne intet gøre - kun tildække de 
omliggende bygninger med vand, så bran
den ikke bredte sig til dem.

Heldigvis var alle kvier og køer på græs, 
da branden startede. Der var derfor kun 
kalve, tyre og køer (der snart skulle kælve) 
i stalden, og alle blev uden store proble
mer reddet ud. For ganske vist var stalden 
brandsikret, men branden på loftet fik tem
peraturen til at stige meget i stalden.

Vagabonder og tiggere
Undertiden, måske kun en enkelt gang om 
året, dukkede Camilla op. Hun vagabonde
rede og tiggede mad, hvor hun kom frem, 
men var vist ganske uskadelig.

Men forfærdelig så hun ud. Beskidt og 
med et langt snavset og uredt hår delvis 
skjult under en beskidt klud. En forfærde
lig hørm stod om hende, så det var vigtigt, 
at hun ikke kom indenfor i huset. Det ville 
sætte fæle lugtspor længe efter!

Hele året, både sommer og vinter, gik 
hun med en stor overfrakke, hvis præsen
table tid må have ligget årtier tilbage. På 
fødderne havde hun hullede gummistøvler, 
størrelse 44-45. Hun tiggede selvfølgelig 
også penge. Mange år senere fortalte min 
hustru mig, at de også i Kalvehave kendte 
Camilla, så hun har sikkert haft en fast rej
serute over store dele af Sjælland.

Min mor var meget konsekvent, når tig
gere bankede på og bad om mad eller pen
ge. Hun tilbød altid at smøre en madpakke 
til dem og var helt afvisende over for øn
sker om penge. ”Penge bruger de bare til 
sprit”, fortalte min mor mig. Inden bran
den på gården fik Camilla lov til at sove 
i en af kostaldens kælvebokse, men efter 
branden var det vist slut. Erindringen om 
branden var for tæt på.

Under krigen så man en hel del ”bis
sekræmmere”, som min mor kaldte dem.
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Bissekræmmere er omrejsende småhand
lere af f.eks. uldtøj, pynt og legetøj. Skær
slippere var der selvfølgelig også.

I Lundby Skole
I GI. Lundby lå skolen. En to-klasset lands
byskole med to lærere: frøken Søgaard, der 
boede i den ene ende i lærerindeboligen, 
og lærer Michelsen, der boede i den noget 
større bolig i den anden ende af skole-byg
ningen. Imellem de to boliger var der to 
klasseværelser, nærmest frk. Søgaards bo
lig skolestuen for de små, 1 .-3. klasse, og 
derefter skolestuen for de store, 4.-7. klas
se. Frk. Søgaard underviste selvfølgelig de 
små og lærer Michélsen de store.

Ud over hovedlængen, som jeg lige har 
omtalt, var der i enderne sidebygninger så 
skolen dannede et U, hvor bunden i u’et er 
længst. I sidebygningerne var der garage 
(lærer Michélsen havde en bil som var i ga
ragen under hele krigen, vist nok en Ford), 
lokummer og udhuse samt i sidebygningen 
i frk. Søgaards ende et garderoberum for 
os børn.

Jeg husker garderoberummet meget ty
deligt fordi jeg, engang da vi skulle hjem 
fra skole, manglede mine vanter. Jeg tude
de selvfølgelig i vilden sky, og Michélsen 
dukkede op. En undersøgelse blev iværk
sat, og det viste sig, at en dreng fra bør
nehjemmet i GI. Lundby havde snuppet 
dem. Han blev selvfølgelig hængt ud. Jeg 
kan ikke huske, om Michélsen slog ham. 
Kun husker jeg dobbeltfølelsen: på den ene 
side, at retfærdigheden skete fyldest/tyven 
blev fundet og straffet, og på den anden 
side, at jeg egentlig godt kunne have und
været et par vanter til én, der ingen hav
de, og derfor kunne have ladet være med 
at gøre anskrig og så derhjemme blot have 
sagt, at jeg havde glemt/tabt dem. Min mor 
ville nok være blevet lidt mopset over et 
sådant sløseri; men så var der heller ikke 
sket videre ved det.

I 1944 begyndte jeg i skolen hos frøken 
Søgaard. Den 1. april. Dengang gik skole
året fra april til april. Vi sad ved de tradi
tionelle 2-mandspulte, hvor bænk og bord 
danner en enhed og i 3 rækker.

Frøken Søgaard var en mild og venlig 
lærer. Ganske vist husker jeg meget få 
detaljer fra min skoletid; men jeg husker 
meget tydeligt, at overgangen til lærer Mi
chélsen var ret barsk. Jeg tror, at frk. Sø
gaard var en fremragende lærer, der uden 
de store markeringer gav os nogle gode og 
trygge starlår i skolen.

Det var nok i 3. klasse, at vi fik lært at 
skrive ”med blæk”. Michélsen har utvivl
somt beordret, at dette skulle læres, inden 
børnene kom i den ”store” klasse hos ham.

Hos frk. Søgaard havde vi ud over læs
ning og regning både tegning, geografi og 
naturhistorie. Undervisningen i geografi, na
turhistorie og geografi tog vist udgangspunkt 
i nogle tegnehæfter, hvor enkle tegninger på 
kvadreret baggrund var det centrale.

Isbjerget med ni tiendedele under vand 
husker jeg tydeligt, at jeg tegnede - og det 
er jo nok fordi frk. Søgaard har levende
gjort den primitive tegning gennem sin 
fortælling om isbjerge og skibsforlis. De 
kendte billeder til ”anskuelsesundervis
ning” blev flittigt benyttet: stenalder, bron
zealder m.fl.

I tegnetimerne fik vi undertiden lov til at 
”fritegne”. Jeg har gemt et tegnehæfte, der 
demonstrerer, at jeg var en typisk dreng, 
der på baggrund af tiden var meget optaget 
af at tegne fly i luftkamp, tydeligt mærket 
med hagekors (de fly der altid blev ramt og 
styrtede brændende til jorden) og engelske 
fly (der aldrig blev ramt) mærket med de 3 
cirkler i hvidt, rødt og blåt.

Hvad vi skrev i læsning (dansk) og reg
ning skulle vist finde sted med griffel på 
vores små tavler, men i ”fortællefagene” 
havde vi, nok fra 2. klasse, et hæfte at tegne 
og skrive i.
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Ved juletid tegnede frk. Søgaard på klasse
tavlen med farvekridt en stor grangren med 
24 stearinlys. Hver dag i december fik vi 
børn så på skift lov til at sætte flamme på et 
lys. Det var en stor dag, når det var ens tur.

Når bøgeskoven var sprunget ud i be
gyndelsen af maj, drog hele skolen på 
udflugt til skoven. Det var en skøn dag. I 
skoven legede vi, sang nogle fællessange, 
spiste vore madpakker og nød at være fri 
for undervisning. Vi marcherede derud på 
fine velordnede rækker, og så vidt jeg hu
sker, havde vi Dannebrog i spidsen. Det var 
jo årene under og lige efter verdenskrigen. 
”Det haver så nyligen regnet”, ”Du danske 
mand af al din magt” og andre fædrelands
sange var uomgængelige sange.

Jeg tror ikke, at vi havde gymnastik, 
mens vi gik i den lille klasse hos frk. Sø
gaard. Men om sommeren, når vejret var 
fint, gik vi ud i skolegården og spillede et 
boldspil eller legede de traditionelle lege: 
to mand frem for en enke, rundkredslege 
og stafetløb.

Frikvartererne var det bedste ved skole
gangen. Skolen havde et helt pænt areal til 
legeplads, dels den grusbelagte skolegård, 
beliggende mellem bygningerne, dels ind
kørselsområdet og nogle græsarealer om
kring den. Her legede vi herligt: fanger, 
boldspil, brydekampe, og ”hønsede” med 
hønseringe. Alle - også drengene - byttede 
glansbilleder.

”Fanger” var, og er vist fortsat, en dej
lig leg. Her har vi mulighed for at ”fange” 
netop den, som er den mest interessante. I 
en årrække ”fangede” jeg altid Hanne, Ibs 
søster. ”Fangelegen” videreudvikledes i de 
store klasser til ikke blot at røre ved og sige 
”fanget”, men til at fange og føre fangen til 
fængslet. Og så var man jo nødt til at holde 
fast i sin fange, indtil man nåede fængslet.

Vist nok i mit sidste år på skolen blev jeg 
meget betaget af Connie, dels var hun ret 
køn, dels havde hun nogle (forholdsvis) 
veludviklede bryster. Jeg planlagde grun
digt, hvordan jeg skulle fange Connie. Det 
lykkedes også: jeg fik fat i hende sådan, at 
jeg ”tilfældigvis” kom til at tage om hen
des bryster. - Men da jeg mærkede dem i 
mine hænder, blev jeg meget genert, især 
fordi Connie, med det blik hun sendte mig, 
vist helt tydeligt fornemmede, at jeg godt 
vidste, hvad jeg gjorde. I min befippelse 
slap jeg hende i hvert fald - og efter at have 
kikket lidt forbløffet på mig, havde hun da 
åndsnærværelse nok til at stikke af. - Det 
var vist meget sødt - og seksualitetsekspe- 
rimentering i al uskyldighed.

Når sommerferien stod for døren, slut
tede skolen altid med, at fru Michelsen la
vede saftevand til alle. Vi blev så inviteret 
om i Michelsens have, hvor vi drak safte
vand og vel også legede nogle lege. Men 
det uomtvistelige højdepunkt var, når lærer 
Michelsen slog en kolbøtte! Tænk, at den 
alvorlige og ordens-håndhævende lærer 
Michelsen kunne foretage sig noget så let
sindigt!

Undertiden fik vi som opgave at skulle 
indsamle nogle planter og tage dem med i 
skole. Det må vist have været hos Michel
sen, selvom det i min erindring ville passe 
bedre til frk. Søgaard!

At få indsamlet det angivne antal plan
ter glemte jeg selvfølgelig tit, indtil jeg 
var nær det tidspunkt, hvor jeg skulle gå 
til skole. Så gik min mor med mig ud i 
grøftekanterne og samlede planter - og 
hun kunne navnene på langt de fleste - da
gen var reddet. Da min far opdagede, at 
jeg skulle lære planter at kende, gav han 
mig en flora3, som han havde brugt på 
landbrugsskolen.

3. Vilde Planter I Have. Paa Mark Og Eng . 24 Farvetrykle Tavler Med Vejledende Test. Skoleudgave af Jakob E. Lange. 
Trykt hos Chr. Cato i Købehavn - desværre uden udcivelsesår.
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Dengang var jeg ikke særlig interesseret 
i at lære planternes navne at kende; men 
måske har min mors ildhu og floraen væ
ret de sædekorn, der forårsagede, at en stor 
interesse for planter senere voksede frem 
hos mig.

Da jeg var tæt ved at skulle forlade 
Lundby for at flytte til Vig, havde vi hi
storie hos Michelsen. - Jeg var (vist nok 
ikke usædvanligt) langt borte i min egen 
fantasiverden. Pludselig blev jeg revet ud 
af den, fordi Michelsen spurgte mig om 
noget! Han gennemgik et eller andet om 
Østrig-Ungarn, så han spurgte mig, hvor 
vi i hans beretning befandt os? - Jeg ane
de ikke noget som helst om, hvor i verden 
han og hans beretning befandt sig, og jeg 
så formentlig ret dum ud. En behjertet tæt
siddende hviskede ”Wien”, men da jeg var 
helt uden for klassens og Michelsens ver
den og formentlig inde i den verden, som 
jeg skulle flytte til, måtte jeg svare med det 
eneste logiske: ”Vig!” Lærer Michelsen re
plicerede, at uanset at ”Vig” (som han godt 
vidste, at jeg skulle flytte til) var et vigtigt 
sted på verdenskortet, så foregik begiven
hederne nu i Wien. ”Er du klar over, hvor 
det er?” spurgte han. - Jeg hadede ham for 
det spørgsmål. Selvfølgelig vidste jeg ud
mærket, hvor Wien lå.

Med til skolelivet hørte dengang, at man 
kunne købe ”sparemærker”. Én gang om 
ugen kunne man tage penge med og hos 
Michelsen købe sparemærker, der blev 
klistret ind i sparebogen. Hvornår man 
hævede det opsparede beløb, kan jeg ikke 
huske! - Der opstod selvfølgelig konkur
rence om at spare mest - og det var egent
lig aldeles asocialt. Børnehjemsbørnene og 
børnene fra landarbejderfamilieme havde 
ikke midler til den slags kapitalismeoptræ
ning. I sparekassebøgerne var anført diver
se visdomsord såsom: ”Mange bække små 
gør en stor å!” Det var ikke kun i skolen, 
at man tilskyndede til opsparing. Én gang 

om ugen (eller var det sjældnere?) kom en 
”sparedame” rundt til alle hjem og solgte 
”julemærker”. Idéen var god nok. Det kun
ne være svært at have penge til den dyre 
julemåned, men ved løbende opsparing 
kunne der bødes lidt på pengeknapheden.

Mor købte julemærker gennem man
ge år - vist ikke så meget fordi det var 
nødvendigt, men mere af solidaritet med 
idéen, og måske også med ”sparedamen”, 
der formentlig har fået betaling af spare
kassen for at udføre arbejdet.

I Michélsens klasseværelse var ”biblio
teket”: Et skab med dobbeltglasdør og seks 
hylder. Her havde vi hver lørdag lov til at 
låne bøger - det var herligt. Jeg husker især 
serien om ”Rasmus”, en dreng der levede 
under krigen 1864, og Walter Scotts bøger.
- Tarzan-bøgerne og Jan-bøgerne (i hvert 
fald de første i serierne) dukkede op i disse 
år, men ikke på biblioteket. Vi lånte dem 
hos hinanden og ønskede os dem i fød
sels-dagsgave.

Sidst i marts måned var der ”eksamen”, 
hvor det blev afgjort, om man rykkede op 
i næste klasse. Vi børn mødte op i ”det 
pæne tøj” og medbringende lidt penge. 
Den ene dag om året fik vi nemlig lov til
- efter at overhøringen/eksamen var over
stået - at ”gå til købmanden” og købe slik! 
Det var en begivenhed som helt og alde
les overskyggede dagens egentlige hen
sigt: eksamen/overhøring. - Ved eksamen 
deltog skole-kommissionens medlemmer, 
herunder præsten. Alle med en tilpas se
riøs fremtræden. Jeg tror, at vi blev hørt 
i salmevers og lidt katekismus til ære for 
præsten og lidt læsning og tabel til ære for 
de andre. Nogen alvorlig sag husker jeg det 
ikke som; men det er måske på baggrund 
af, at jeg ikke følte mig truet af en dum- 
pefare? - I øvrigt kan jeg slet ikke huske, 
at nogen dumpede. Det må vel fremgå af 
skoleprotokollen. Dengang var alle ugens 
6 hverdage skoledage - ja, sådan var det 
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helt op til begyndelsen af 70’eme! Om vi 
altid kun gik i skole hver anden dag, hu
sker jeg ikke klart. Måske gik vi hver dag 
hos frk. Søgaard. Hun havde jo kun tre 
klasser, og tilmed de små med forholdsvis 
få timer. - Hos Michélsen der havde fire 
klasser, de store, med flere ugentlige timer, 
har vi nok kun gået hver anden dag - og 
det var herligt. Hver anden dag lå således 
åben for alskens herlige gøremål. Desvær
re havde mine forældre den idé, at jeg nok 
burde have nogle pligter derhjemme - især 
i haven. Oplæringen til at have pligter var 
utvivlsomt velment; men jeg afskyede dem 
af et inderligt hjerte. Et bed, der skulle hak
kes for ukrudt, forekom mig som en fuld
stændig uoverskuelig og tidsødelæggende 
opgave, når der nu var så meget andet langt 
mere interessant, jeg kunne foretage mig - 
lege og fantasere samt læse. - Hermed skal 
bestemt ikke være sagt, at min barndom på 
Lundbygaard var præget af ”tunge” plig
ter. Jeg havde en skøn barndom, hvor mine 
forældre gav mig rige muligheder for at 
have et godt barneliv, der for mig i høj grad 
bestod i at tilbringe megen tid alene; men i 
godt selskab med min fantasi.

Børnene omkring mig
Jeg gik i klasse med Ib, bror til min første 
forelskelse, den et år yngre Hanne og søn 
af stationsbyens kunstmaler, der dengang 
boede i et ældre hus nær møllen i Lund
by. For mig var det en spændende familie 
at møde. Meget afslappet over for normer 
som jeg var vant til: utraditionel livsform, 
husindretning, møblering og påklædning.

Men dejlige, direkte mennesker som tilsy
neladende havde det dejligt, selvom de var 
“anderledes” og bestemt ikke velhavende.

Ib var en meget begavet dreng med et 
vidensområde, der lå helt uden for, hvad 
jeg kendte til. Derfor var han meget spæn
dende at tale med. Jeg husker, at vi engang 
sad og tegnede biler sammen. Vi ville teg

ne en fremtidsbil. Jeg tegnede en primitiv 
”skabelonsbil” blot med lidt mere svaj og 
krom end fremme på den tid. Ib tegnede en 
meget særpræget bil, der kom meget nær 
på ”folkevognsrugbrøddet”, som vist først 
blev produceret 15-20 år senere!

Til en af mine fødselsdage gav Ib mig 
”Tarzan vender tilbage”, en bog som jeg 
havde ønsket mig. Men jeg husker tyde
ligt mit dilemma: Jeg fik en gave, som jeg 
ønskede; men den var tydeligvis ”brugt”. 
Umiddelbart syntes jeg, at ”det kan man da 
ikke”; men ved nærmere eftertanke kunne 
jeg da godt indse, at Ib gav mig, hvad jeg 
ønskede, og bogen var jo lige god, hvad 
enten den var læst før eller ganske ny. Nog
le af de andre fødselsdagsgæster ytrede de
res uforbeholdne mening: man kan da ikke 
give en ”brugt” fødselsdagsgave! - Om jeg 
havde format nok til at vise Ib, at jeg var 
glad for gaven, husker jeg ikke.

Ibs søster Hanne var min første barne- 
kæreste og min første dansepartner! Der 
var julefest (vist nok i forsamlingshuset i 
Lundby). Alle de traditionelle julesalmer 
og -sange blev sunget, mens vi gik om træ
et. Så var der dans. Jeg ville selvfølgelig 
danse med Hanne og bød hende op! Men 
jeg anede ikke, hvad jeg skulle ”træde”. Da 
jeg havde slæbt rundt på den stakkels pige 
et stykke tid, trådte Ibs far til og instruere
de os i dansens helt basale mysterier. Jeg 
husker tydeligt, at jeg var den tungnemme, 
så Ibs far holdt om mine skuldre og hjalp 
mig til at føre min dame på behørig vis - 
gik jeg i 2. klasse? Hanne så i 1. klasse.

Mange i skolen regnede os i de efterføl
gende år for ”et par”, og jeg måtte da også 
nogle gange demonstrere min brydefærdig
hed, hvis nogen ”drillede” Hanne, for det 
var (måske for både Hanne og mig) en selv
følge, at jeg ”passede på hende”. Men ellers 
havde Hanne og jeg intet med hinanden at 
gøre. Vi legede vist aldrig sammen; men vi 
så jo hinanden, når jeg var på besøg hos Ib.
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Engang havde jeg fået kludder i mødetids
punktet på skolen. Jeg mødte op kl 8; men 
vi skulle først møde kl 11. Jeg havde ikke 
lyst til at cykle hjem igen, så jeg kørte op til 
Ib. Da jeg kom ind hos dem, sad familien 
ved morgenbordet. Ibs mor spurgte næn
somt om, hvorfor jeg lige ”vendte forbi” 
her 3 timer før skoletid, og af en eller an
den grund ville jeg over for mig selv ikke 
vedgå, at jeg blot ikke havde styr på mø
detiden, så jeg sagde, at jeg havde haft et 
skænderi med min mor, og at hun så nær
mest havde ”smidt mig ud”, tilmed uden 
morgenmad. Det sidste sagde jeg vist nok, 
fordi jeg havde lyst til at gøre min egen 
familie lidt ”eksotisk” a la Daugaard-Pe- 
tersen-familien. Jeg blev så inviteret til at 
deltage i familiens morgenspisning - og Ib 
og jeg kørte rettidigt til skole sammen.

I GI. Lundby var der et børnehjem. Jeg 
gik i klasse med Otto og Hans Åge Niel
sen; Alice, der vist var søster til de to dren
ge, gik vist en klasse over os. Jeg kunne 
godt lide de tre børn fra børnehjemmet. 
Som en af de få på skolen blev jeg invite
ret til fødselsdag på børnehjemmet, i hvert 
fald til Ottos fødselsdag. Børnehjemmet 
var ret usselt. Børnene sov på stuer med 8 
børn i hver og i etagesenge. Alt var meget 
nedslidt, og beværtningen var beskeden. 
Også bestyreren virkede nedslidt og træt. 
Børnene - hvoraf en hel del ikke var i den 
skolepligtige alder - kendte mig ikke. De 
kikkede på mig, som om jeg var et væsen 
fra en ukendt planet, fra en verden som de 
var udelukket fra. Og det var de jo også.

Min mor og jeg havde en god samtale 
om børnehjemmet og dets indvånere ef
ter fødselsdagen. Mor fortalte mig vist 
ikke dengang, at jeg også havde været på 
børnehjem; men hendes varme og sociale 
holdning overfor børnehavebørnene satte 
sig dybt i mig. Jeg tror, at mit kendskab 
til Otto, Alice, Svend Aage m.fl. fra bør
nehjemmet og fødselsdagsfesten dér, har 

sat nogle spor hos mig. Spor der sidenhen 
har medvirket til, at jeg aldrig har ”stemt til 
højre for midten”, hvis de radikale da kan 
siges at være til venstre for den.

Efter skoletid udspillede der sig et rigt 
liv mellem os drenge. Tæt ved skolen lå en 
lille høj, der dannede grænse mellem GI. 
Lundby og stationsbyen Lundby. Det var 
oplagt, at højen kunne være kampplads 
mellem de to parter: hvem havde magten? 
Vi havde mange herlige ”kampe” på højen. 
Det var kampe i egentlig forstand. Bryd
ning var tilladt: skuldrene i jorden og du 
har tabt! Knoslag, spark og arm vridning 
m.v. tolereredes ikke. Det var selvfølgelig 
tilladt at ”tage fanger”. De blev hånet, men 
ikke udsat for ”tortur”.

Omkring 1948 flyttede en ”ny” fami
lie til Lundby. Den havde tidligere boet 
i Næstved. Deres to drenge tilførte bør- 
nemiljøet nye momenter. Det blev hårdere. 
Legene på højen blev til virkelig kamp - 
og derfor ophørte de. Det er utroligt fine, 
uudtalte grænser der ligger i børns leg - og 
hvor lidt der skal til for at ødelægge ”le
gen”. Og det er besynderligt, at ”fremme
delementer” så let kan nedbryde uskrevne 
regler. Kultur kan godt være både smuk og 
skrøbelig.

Jeg begyndte at stjæle cigaretter fra min 
mors pakke! Godt smagte det ikke; men 
det må have været vigtigt at være med! Og 
dermed blev en livslang last grundlagt! På 
et tidspunkt opdagede mine forældre, at jeg 
havde røget. De kunne vel lugte det. Det 
medførte ikke en større skideballe; men 
min far syntes, at jeg skulle ryge noget or
dentligt, så han gav mig en cerut, som jeg 
så skulle ryge til ende. Det kurerede mig 
en tid for lysten til at ”være smart” som 
ryger; men alligevel gik jeg med på holdet 
senere.

Undertiden havde jeg skolekammera
ter på legebesøg. Mollylundskoven lå tæt 
ved, og den var et yndet legested, selvom
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Lundbys drengehold fra 1948

skovfogeden ikke så med blide øjne på os, 
hvis han opdagede os. I parken, fjernest 
fra hovedbygningen, var der en vel ca. 5 
tdr. land stor del, som ikke blev passet. I 
fordums tid har det været en integreret del 
af parken, for der var anlagt en kunstig å, 
der sluttede med at løbe i ring omkring en 
lille ø.

Ud til øen førte en halvrådden bro, som 
vi kun turde passere en ad gangen. Øen 
var bevokset med buske, der kunne skjule 
vores hemmelige tilholdssted. Stedet blev 
ekstra spændende, fordi parken var heg
net med et solidt, ca. 2 m højt vildthegn, 
der skulle forceres, inden vi trængte ind i 
det spændende område. Her udkæmpede 
mohikanerne mange kampe mod de usle 
huroner.

Begge mine forældre dyrkede gymna
stik, og det var en selvfølge, at jeg også 

skulle ”gå til gymnastik”. Jeg tror, at jeg 
begyndte, inden jeg kom i skole.

Efter skolestarten blev jeg bekendt med 
fodboldspillet, og jeg fik lov til at spille i 
fodboldklubben, der vist var nyoprettet. 
Ret hurtigt fik vi et rigtig godt drengehold, 
der nåede til kvartfinale om Sjællands-me- 
sterskabet for drenge under 12 år.

Det har været i 1949, for Vig-drengene 
kom i finalen mod Køge. De tabte - des
værre, for det ville jo blive min næste klub! 
Min far sørgede for, at vi kørte til Køge for 
at se finalen og samtidig knytte forbindelse 
til min kommende træner og medspillere. 
Det var fint, at mine forældre tænkte på, at 
det var rart for mig at kende nogen, inden 
vi flyttede til Vig.

Den lille klubs ledelse var meget aktiv 
og gjorde meget for klubbens ”drenge”. I 
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1948 arrangerede klubben en tur til Lan
geland, hvor vi skulle spille et par kampe 
mod Lohals, der også havde et godt dren
gehold. - Det var min første tur uden for fa
milieregi. Det var spændende; men jeg var 
noget beklemt ved at skulle overnatte et 
vildtfremmed sted hos ukendte mennesker.

I 1948/49 fik klubben en træner fra 
Næstved, Jack Johnson. Det var vi meget 
stolte over. Han havde spillet på Næstveds 
divisionshold i succesårene forud. Med 
hans tiltræden blev træningen helt anderle
des systematisk end tidligere, hvor vi for
trinsvis under træning blot havde ”spillet 
til to mål”. I min poesibog skrev han lige 
inden vi flyttede fra Lundby: ”Hvad du 
gør, gør det helt - ikke stykkevis og delt!”. 
Slet ikke så ringe et motto at følge - selv
om min medfødte dovenskab har medført, 
at jeg vist aldrig har fulgt det.

I boligerne nær gården boede kun funk
tionærer - røgterne boede i huse længere 
væk, bl.a. lå der et rækkehus med vist nok 
tre boliger nær GI. Lundby. Børnene derfra 
legede sjældent med os ”fra gården”. Jeg 
kan ikke huske, at vi fik besked på ikke at 
lege med de børn - måske holdt de sig væk, 
fordi deres forældre regnede med, at vores 
forældre ikke ville bryde sig om, at deres 
børn legede med de underordnedes børn? 
Jeg legede i førskolealderen mest med mig 
selv, og da jeg kom i skole, knyttede jeg 
forbindelse til børn uden for gårdens sfære.

Det sidste år på Lundbygård skulle jeg 
om lørdagen hjælpe til med lørdagsren
gøringen, et helt fast gøremål på den tid. 1 
køkkenet havde vi 4 trebenede stole, som 
skulle vaskes med sæbevand. Det var mit 
beskedne job; men jeg syntes, at det var 
ganske uoverkommeligt. I min arrigskab 
hvæsede jeg for mig selv: ”Dumme kæl
ling!” om min mor, der satte mig til arbej
det. Til mit store - men nok velfortjente 
- uheld var mor netop gået hen til døren 
for at se, hvordan arbejdet skred frem. Hun 

hørte min bemærkning, styrtede hen til mig 
og gav mig en ordentlig ørefigen med udrå
bet: ”Sådan skal du ikke sige til din mor!”

Jeg kan ikke huske, at mine forældre 
ellers har straffet mig fysisk. Og den ene 
gang var det i hvert fald velfortjent - om 
end det her i 2019 er kriminelt!

Engang skulle min søster, hun har vel 
kun været 4 år, aflevere en svensknøgle, 
som min far havde lånt af gårdens smed. 
På vejen op med den må hun være faldet 
i snak med nogle af gårdens andre børn. I 
hvert fald lagde hun svensknøglen på he
stestaldens grundstøbning. - Nogle dage 
efter blev det klart, at svensk-nøglen ikke 
var blevet afleveret. Sammen med min far 
måtte hun så ud at søge efter den. Da den 
blev fundet, fik hun en endefuld af min far. 
- Jeg var meget overrasket over, at han re
agerede så voldsomt på, at en så lille pige 
havde forglemt sin opgave og i al uskyl
dighed var ”kommet til” at lege og derpå 
helt havde glemt sin betroede opgave. Hel
digvis kan jeg ikke huske, at hun ellers er 
blevet slået. Både mor og far havde vist en 
god forståelse for, at vi begge udmærket 
forstod og alt i alt rettede os efter forma
ninger. Derfor var der ikke grund til hårdere 
opdragelsesmidler.

Afrunding
Herregårdslivet er totalt forandret over de 
snart 80 år siden sidst i 1940’eme, hvor 
mekaniseringen (bl.a. via Marshall-hjæl- 
pen) tog fat og ændrede alt: maskiner 
afløste på markerne de mange karle og 
heste samt en staldmester med hjælpere, 
automatiske malkeanlæg afløste malkeko
nerne, rensnings-anlæg afløste røgterne, 
sprøjtegifte overflødiggjorde roehakker- 
ne etc. - med St. St. Blicher kan man sige 
”Ak, hvor forandret!” - Men spændende at 
have oplevet en periode med så store for
andringer på adskillige områder. Så måske 
skal jeg hellere sigef’Orv, hvor forandret!”
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Et præstebillede i Køng kirke

På korets sydvæg i Køng kirke hænger et 
maleri af en præstefamilie.

"Billedet forestiller 2 præster, en ældre 
kvinde, 2 stående piger og 2 knælende pi
ger, 3 småbørn med kranse om håret, og 
en lille dreng med blomster. Foroven i 
billedet ses 3 engle i skyerne. Maleriet er 
malet o. 1675, sikkert af Hans Lauridsen 
i Næstved. En indskrift har hængt under 
billedet.”1

Lidt om epitafier2
Epitafium er græsk, “Epi” betyder oven 
på eller ved og “taphos” betyder grav. De 
danske 1600 tals epitafier har mistet den 
nære tilknytning til selve gravstedet, men 
henviser til en begravelsesplads i kirke
gulvet.

Købstadsepitafieme i 1600-tallet er en 
bevægelse væk fra det rent religiøse i ret
ning af en borgerliggørelse af kirken, hvor 

de øverste samfundslag typisk er afbildet 
- borgmestre, rådmænd, fogeder og velha
vende handelsmænd. I større landsbykirker 
er epitafier typisk knyttet til afbildning af 
præstefamilier, hvor tanker om ægteskab, 
dydighed og bømerigdom står i centrum - 
uopnåelige mål for dele af befolkningen. 
Fra midten af 1600 tallet dominerer det 
verdslige motiv, og denne tendens kul
minerer sidst i århundredet, hvorefter der 
næsten ingen epitafier findes med verdsligt 
motiv. De fa malede epitafier fra 1700 tal
let har næsten alle et religiøst motiv. I lø
bet af perioden sker der et skift i retning af 
tekstepitafier og væk fra malede epitafier. 
Denne udvikling er fremmet af et konge
ligt forbud i slutningen af 1600 tallet mod 
epitafier med portrætter.

Men hvem er personerne 
på billedet?
Det melder Danmarks kirker for Præstø 
Amt ikke noget om.

Ifølge S. V. Wiberg3 blev Lydiche Eiler- 
sen ordineret som præst i Køng den 26.3. 
1656 og døde ca. 1681. Det var ikke mange 
oplysninger, men nok til at gå videre med.

Det skal bemærkes, at Køng kirkebog 
gik til ved præstegårdens brand i 1859, 
derfor er det ikke muligt at finde oplysnin
ger om familien ad den vej. Den gejstlige 
skifteprotokol for Hammer herred starter 
først 1740, så her er det heller ikke muligt 
at finde noget om personeme.

Men det kunne måske være muligt at 
finde oplysninger i andre sognes kirkebø
ger, der går langt nok tilbage i tiden. Her 
var især Allerslev kirkebog en god hjælp.

1. Sådan beskrives billedet i bogen Danmarks Kirker for Præsto Amt udgivet 1933-1935, bd. 2, s. 817.

2. Annette Maag, Dyden, doden og drifterne, speciale ved Institut for Historie. Kobenhavns Universitet (?) 1983, s. 1.9, 
27, 37-38, 43. 46. 59 og 61-64 og Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach Nielsen (red.). Reformationen i dansk kirke 
og kultur 1517-1700, s. 432 - redaktionen har tilfojet delle afsnit.

3. S. V. Wiberg. En almindelig dansk præslehistorie, bd. 2, s. 218.
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Værket Danmarks Kirker, der bl.a. beskri
ver gravminder i kirkerne, både epitafier 
og gravstene - også forsvundne - var også 
en god hjælp.

Personerne på billedet må være:

Præsten yderste til venstre i billedet, lidt 
tilbagetrukket og med den lille dreng i hån
den er præsten Hans Caspersen. Den lille 
dreng er hans søn i første ægteskab, Jacob 
Hansen Kyng. Lidt til højre og foran Hans 
Caspersen, præsten Lydiche Eilersen. Til 
højre for Lydiche Eilersen hans datter, Ca
thrine Lydichsdatter og til højre for hende, 
hendes mor, Karen Poulsdatter. De 3 pi
ger nederst til højre er det på grund af den 
manglende kirkebog ikke muligt at identi
ficere. Børnene med kranse om hovedet er

Hans Caspersen:
Født omkring 1610.

I Københavns Universitets Matrikel i 1630 
kaldes han Johannes Caspari (Hans Ca
spersen) og var student fra Slagelse Latin
skole. Hans fødested nævnes ikke.

Iflg. Wiberg blev han ordineret 
27.9.1633. Wiberg kalder ham Jespersen, 
hvilket er forkert, da han på gravstenen i 
Køng kirke kaldes Caspari (Caspersen). 
Gravstenen ligger i gulvet i sideskibet mel
lem 2 kirkebænke.

Og iflg. værket Danmarks Kirker Præstø 
Amt4:

"Cineris Johannis Caspari pastoris gregis 
Kynggensis" fra 16. marts 1634 til 1656. 
og hustru Beate Jacobsdatter som døde 25. 
jan. 1643. ”

Gravstenen er Ølandsk kalksten, 162 x 73 cm 
med fordybet, skrå versaltværskrift på latin, 
hvorunder en cirkel med dødningehoved.

Hans Caspersen var gift 2 gange. Først 
med Beate Jacobsdatter, uden tvivl datter 
af hans forgænger i embedet, Jacob Ras
mussen, der døde 1634. Især fordi deres 
søn fik samme navn som morfaren. Beate 
døde iflg. gravstenen den 25. januar 1643.

Efter Beates død blev Hans Caspersen gift 
med Karen Poulsdatter, datter af provst 
over Hammer herred og sognepræst i 
Sværdborg, Poul Pedersen Udby og hans 
hustru, Elisabeth Søffrensdatter.

døde som små.

4. Danmarks kirker Præsio Amt. bd. 2. s. 817-IS.
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Indskriften på gravstenen på latin:

HIC QVIESONT OSSA ET CINERES IOHANNIS CASPARIS PASTORIS GREGIS 
KYNGGENSIS AB ANNO 1634 16 MARTI AD ANNVM 1656 ITEM VXORIS DILEC- 
TA BEATÆ JACOBI QVÆ IN DOMINO OBDOR MIVIT 25. IAN ANNI 1643

Han nævnes flere gange ved barnedåb som 
hr. Hans i Kong. Den 23. august 1648 hvor 
hans hustru, Karen, var fadder i hans sted 
til en datter af hendes morbror, sognepræst 
i Øde Førslev og Sneslev sogne, Peder 
Sørensen Sværdborg, og året efter samme 
sted den 8. oktober 1649, hvor både han og 
hr. Poul i Sværdborg var faddere.

Ved en barnedåb i Rønnebæk kirke den 
27. maj 1649 nævnes hans hustru som Ka
ren, hr. Hansis i Køng. Dåbsbamet var en 
søn af sognepræsten Edvard Andersen.

Hans Caspersen døde iflg. gravstenen i 
kirken i 1656 og blev efterfulgt af Lydiche 
Eilersen fra Slagelse.

Jacob Hansen Kyng
Han var født 1637 og søn af ovennævnte 
Hans Caspersen og Beate Jacobsdatter.

Han omtales i Kjøbenhavns Universitets 
Matrikel5 som Jacobus Johannis og student 
fra Slagelse skole. Ved hans navn en note. 
K.M. tilføjer Kyng

Iflg. Wiberg blev han ordineret den 
21.10. 1668 til Havrebjerg og Gudum 
sogne, Løve herred, Holbæk amt. Og var 
præst her indtil 1704.

Han døde den 17. april 1708 i Havre
bjerg og blev begravet i kirken.

5. Kjøbenhavns Universitets Matrikel for 1658, s. 274.
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Iflg. Havrebjerg kirkebog:

Anno 1708 d 17 apr ile klocken 7 om for
middag døde den Guds mand hr. Jacob 
Hansen Kyng som i 39 år ringere nogle få 
måneder. Var en berømmelig sognepræst 
her ved steden, hand døede i sit 71 år og 
blef begrafvet d 25 aprile nest efter. Den 
salige mands liig blev indsat i si. hr. Mad- 
zis graf.

Lydiche Eilersen
Han var født 1630 på Antvorskov Slot ved 
Slagelse og var søn af kgl. berider og stald
mester Eiler Pedersen på Antvorskov slot 
og hans hustru, Else Knudsdatter, og op
kaldt efter moderens første mand, Lydich 
von Minden.

Han var student fra Slagelse Latinskole 
1651 og nævnes i Kjøbenhavn Universitets 
Matrikel6 som Lytichius Hilarij.

At han var søn af Eiler Pedersen, er der 
bevis for i Kancelliets Brevbøger7. Her er 
der nemlig uddrag af brev af 11. februar 
1655 fra Flensborghus.

"Bevilling for Lydich Ejler sen af Slagelse 
til at lade sig høre og kalde til kald, end
og han ikke er sine 25 år. Ejler Pedersen, 
stodmester på Antvorskov, har andraget, 
at han befrygter, at hans søn Lydiche Ej- 
lersen skal forhindres i at lade sig høre og 
kalde til et vakerende kald under Kalund
borg len, Fuglede, eftersom han ej er sine 
25 år gi. efter recessen. Dersom han i sit 
liv og levned intet andet kan eftersiges, end 
hvad der er skikkeligt, og han herom har 
sine testamonia fra Akademiet i Kbh., så at 
intet kan være ham i vejen med hans mindre

årige alder, er Kongen tilfreds, at han lader 
sig høre, kalde og præstevie, dog at alting 
skal gå til efter ordinansen. SjR, 23, 592 ”

Måske har det været en fordel, at Kongen 
kendte hans far, da denne jo i mere end 25 
år havde været tilknyttet Kongens stutteri 
på Antvorskov Slot.

Iflg. Wibergs præstehistorie blev han or
dineret 10. marts 1656 i Ølsemagle kirke 
og indsat 26. marts 1656 som præst i Køng.

Han overtog embedet i Køng efter Hans 
Caspersen, der havde været præst i Køng 
siden 1634 og giftede sig med hans enke, 
Karen.

1 1657 var hans hustru, Karen Hr. Ly- 
dichis, gudmor i Allerslev kirke ved sin 
søster Dorothea Poulsdatters bams dåb. 
Barnet var sønnen, Jens Sørensen Recken. 
Lydich Eilersen selv var blandt fadderne 
og nævnes som Hr. Lydich i Køng.

I 1661 var han fadder i Hammer kirke 
ved præsten Rasmus Matzens søn Christi
ans barnedåb.

Og den 24. juni samme år var ”Hr. Lydi- 
ches i Kiønge hans hustru”, fadder ved då
ben af Friedrich, søn af kapellanen ved St. 
Peters kirke i Næstved, Hr. Eyler Pedersen.

Den 13. november 1664 var han fadder 
til Peder, søn af kapellanen ved St. Peters 
kirke i Næstved, Hr. Eyler Pedersen og 
Mette Jensdatter.

Lydiche Eilersen var også fadder til So
phia, datter af Dynis (Dionis) Guldsmed i 
Næstved, ved hendes dåb den 19. februar 
1671 i Skt. Peders kirke.

I bogen ”Kulturbilleder”8 nævnes Lydi
che Eilersen flere gange.

6. Kjøbenhavn Universitets Matrikel i 1651 side 235.

7. Kancelliets brevbøger 1655 s. 41.

8. Severin Kjær. Kulturbilleder, bd. II nævner Lydiche Eilersen på s. 115. 117 og 219.
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"Den 4. maj 1674på Hammer Herredsting 
lader ridefoged på Vordingborg Slot, Peder 
Hammer føre et vidne vedr. en krybskytte
sag. Peder Eliassen afSallerup sagde, ” at 
den 10. april om aftenen var han og Knud 
Nielsen i Kjøng gåede ned til stranden for 
at se til Hr. Lydichis ruse, og da hørte de 
et bøsseskud blev gjort udi Sallerup skov ”,

Senere i bogen nævnes Knud Hansen af 
Kjøng, som kom for at røgte præstens ruse.

Lydiche Eilersen har således haft en 
ruse, som andre har passet.

Ridefogeden Peder Hammer blev Mor
tensaften i 1681 myrdet af sin kone og den
nes elsker, skriveren Rasmus Esbensen, 
men inden da havde de forsøgt at skyde 
ham, men ramte i stedet hans tjener, Kri
stian Sønderup, der dog overlevede.

En dag var ikke mindre end 3 præster 
sammen på besøg ved Kristian Sønde- 
rups sygeleje, nemlig kapellanen Hr. Lau
rs og sognepræsten Hr. magister Hans af 
Vordingborg samt Hr. Lydich i Kjøng, og 
alle 3 hørte de med egne øren, at Kristian 
vedstod og sagde, at enten han levede eller 
døde, skyldte han Rasmus Skriver for, at 
enten denne selv eller hans visse bud for
voldet ham hans skade og vanførsel.

Den 20. april 1681 blev Lydiche Eilersen 
indkaldt til at møde ved de Sjællandske 
Landemodeforhandlinger, da han af prov
sten, Frants Andersen Magleby i Toksværd, 
var blevet pålagt at påtage sig værgemålet 
sammen med præsten Hr. Lauritz i Ham
mer, for 2 børn af den afdøde sognepræst 

i Nestelsø, Albert Christensen Sadolin, der 
var død omkring 1680. Albert Christensen 
var omkring 20. juni 1656 blevet gift med 
Sophie Jørgensdatter.

Men da ingen af dem ville påtage sig 
værgemålet, havde biskoppen efter anmod
ning fra provsten skriftligt indkaldt dem til 
at møde ved Landemodet i Roskilde. Her 
blev der foretaget en lodtrækning, som Ly
diche Eilersen tabte, og han fik overdraget 
formynderskabet af biskoppen. Han blev 
dog på provstens foranledning fri for at be
tale mulkt (bøde). Det måtte derimod Hr. 
Lauritz, som ikke var mødt. Han fik sin 
lodseddel tilsendt ved Lydiche Eilersen og 
blev pålagt en bøde på 10 rdl, såfremt han 
havde faet bispens brev.9

Den 6. juni 1688 var hr. Lydiches kone 
i Køng fadder ved barnedåb i Allerslev 
kirke til hr. Jenses søn, Jens. Hr. Jens var 
præsten Jens Sørensen Recken, søn af den 
forrige præst, Søren Therchelsen Horsens 
og Dorothea Poulsdatter Sverborig.

1 S. Nygaard, Kronens Skøder på Af
hændet og erhvervet jordegods i Danmark 
fra reformationen til nutiden, nævnes den 
2. marts 168910

Mageskifteskøde, hvorved Christian Lin- 
denov til Restrup, kommerceråd, og hans 
søster, fru Anna Elisabeth Lindenov til 
Beckeskouf, faar jus. Patr. Et voc. til Ud- 
bye, Ørslef, Kiøng, Meheren og Sverborg 
kirker i Vordingborg Amt, til — til Kiøng 
kirke afg. Af 1 lille kirkehus, som bruges 
af Hr. Lydik, af Hieronymus Hammer og 1 
md i Kostræde.

9. Ph. Borries, Hammer og Lundby sognes historie, s. 56.

10. S. Nygaard, Kronens Skoder på Afhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra reformationen til nutiden, 3. bind 
1689-1719, 1941, s. 6 IT
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og den 14. september 1698".

Nykøbing på Falster, skøde til Kongen fra 
Peder Høyels, Magister Philosophiae og 
rektor ved Nykøbing skole - for 3.746 rd. 
34 sk rede penge på følgende kirketiender 
og jordegods i Vordingborg amt i Ham
mer hrd. Kiøng kirketiende med kirkens 
landgilde, nemlig 1 pengeafg. af l lille 
kirkebolig, som bruges af Hr. Lydick. 1 
pengeafgift, som svares af Hr. Hieronymus 
Hammer.

Det er uklart hvornår Lydiche Eilersen 
døde, men hans svigersøn, Hieronymus 
Hammer, der blev gift med datteren, Ca
thrine, blev ordineret den 26. november 
1681 og efterfulgte ham i embedet.

Karen Poulsdatter
Hun var født omkring 1723, antagelig 
i Sværdborg præstegård og en datter af 
provst over Hammer herred og sognepræst 
i Sværdborg sogn, Poul Pedersen Udby og 
hans kone, Elisabet Søffrensdatter.

Karen var gift 2 gange. Første gang ca. 
1643 med enkemanden, sognepræst i Køng, 
Hans Caspersen, der døde 1656 og derefter 
med hans efterfølger, Lydiche Eilersen, der 
blev sognepræst i sognet samme år.

Hun nævnes ingen steder som Pouls
datter, men nævnes Karen, hr. Hansis og 
Karen, hr. Lydiches. Måske fordi hun var 
blevet gift, før man kan finde hende i kir
kebøger.

En søster til hende kunne være Dorthea 
Poulsdatter Sverborig, der var gift med præ
sten i Allerslev sogn, Søren Therkelsen Hor
sens. Karen var gudmor til 2 af deres søn
ner og fadder til deres barnebarn, Jens, der 
blev døbt den 6. juni 1688. Ligesom hendes 
mand, hr. Lydich, var fadder til en søn.

Var hun søster til Dorthea Poulsdatter 
Sverborig, må hun også være søster til Jo
hanne Poulsdatter Sverborig, der var gift 
med præsten i Terslev og Ørslev sogne, 
Eiler Pedersen Gad. Johanne Poulsdatter 
var nemlig gudmor til Søren Therkelsen 
Horsens og Dorthea Poulsdatters ældste 
søn, Jens, og nævnes ved dåben som hans 
moders søster.

Den 27. maj 1649 ved en barnedåb i 
Rønnebæk kirke, hvor præsten Evert An
dersen fik døbt sin søn, Jens, var det Anna, 
hr. Pouls i Sværdborg, der bar ham. Blandt 
fadderne ved denne dåb var Karen, hr. 
Hansis i Kiøng og Dorthe Powelsdatter.

Ved en barnedåb den 8. oktober 1649 hos 
Peder Sørensen Sværdborg i Øde Førslev, 
var både hendes mand, hr. Hans i Køng, og 
hr. Poul i Sværdborg faddere. Peder Søren
sen Sværdborg var hendes morbror.

Ovennævnte viser, at der var en tæt for
bindelse mellem Lydiche Eilersen og Ka
ren i Køng til præstefamilierne i Allerslev 
og Sværdborg. Det må derfor være sand
synligt at Karen var en Poulsdatter.

Køng kirkes regnskabsbog starter 
1698. Iflg. regnskabsbogen var kirkehuset 
fæstet den 21. september 1668 i stiftskri
veren Hans Christophersen Hiortis tid af 
Hieronymus Hammer, der havde fæstet det 
til sin hustru. Det må dog have været Lydi
che Eilersen, der fæstede huset, for på det 
tidspunkt var Hieronymus Hammer kun 
ca. 15 år.

I 1700 betalte Karen selv landgilden for 
huset for perioden l.maj 1699 til 1. maj 
1700 med 2 mark 2 sk. Hun nævnes Karen, 
sahl. Hr. Lydiches.

I årene fra 1701 til 1710 var det Hie
ronymus Hammer der betalte den årlige 
landgilde på 2 mark 4 skilling, der var det 
samme beløb alle årene.

11. Samme, s. 256.
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Fra 1711 -1714 var det hans enke, der næv
nes præsteenken, der betalte landgilden.

Fra 1699 til 1712 blev der hvert år af kir
kekassen udbetalt præsteenkepenge på 1 da
ler 2 mark, men fra 1713 var det præsteen- 
kemes penge på 1 rdl. der blev udbetalt.

Efter regnskabet at dømme kunne det se 
ud til at Karen levede endnu i 1713.

Cathrine Lydichsdatter
Hun var datter af præsten Lydiche Eilersen 
og Karen Poulsdatter i Køng og født om
kring 1657. På maleriet i Køng kirke kun
ne hun godt se ud til at være omkring 17 år.

Hun blev antagelig gift i 1681 med 
Hieronymus Hammer, der blev ordineret 
til præst eller kapellan i Køng den 26. no
vember 1681. Han var født ca. 1655 i Lyn
ge præstegård i Alsted herred i Sorø amt 
og var søn af præsten Lauritz Jørgensen 
Hammer og Elisabeth Hieronymusdatter 
Knoph. Han var halvbror til sognepræst og 
provst Hans Sørensen Lynge i Bårse. Han 
døde i 1711.

Den 16. januar 1681 var hun fadder i St. 
Peters kirke i Næstved til Andreas Ham
mers datter, Catharina og nævnes Cathrine 
Lydichsdatter. Ved samme barnedåb var 
Sidtzel Jacob Gads fadder.

Jacob Gad var antagelig en fætter til Ca
thrine og søn af hendes moster, Johanne 
Poulsdatter og Eiler Pedersen Gad i Ter
slev. Jacob Gad i Køng var Kgl. Bestaltet 
herredsfoged i Hammer herred.

Køng Kirkes Regnskabsbog nævner at i 
perioden 1. maj 1710 - 1. maj 1711 betaler 
præsteenken landgilde med 2 mark og 4 
skilling for det lille kirkehus.

I kirkeregnskabet for året var der en ud
giftspost på 24 daler for vin og brød

"Som dend fattige præsteencke i år forsy
ner kircken dermed, formoder i dybeste yd
myghed hende at blifver godt giort, såsom 
hun icke ringere kan holde samme viin og 
brød, I henseende til, hun hver løfrerdag 

må købe 2 a 3 potter vin og må gifve for 
hver potte 28 sk til 2 mark.
Og en post på 8 daler for voxlius (vokslys).

Encken besvcerger sig ofrer, icke at kunde 
nerre ringere om boret til samme voxlius 
end 15 til 16 pund i henseende til, der hver 
søndag falder communikanter og må Husene 
og så tændes.

1 regnskabsåret 1.5. 1712 - 1.5. 1713 næv
nes hun ”præsteenken Cathrine Lydichs
datter, sal. Hr. Hieronymi Hammers”, af en 
liden kirchebolig 2 mark 4 sk.

Dette år udbetaler kirken 1 rdl. af præ- 
steenkeme penge, det må være til Cathri
ne Lydichsdatter og hendes mor, Karen 
Poulsdatter.

I regnskabsåret 1. maj 1713 - 1. maj 
1714 betaler Cathrine Hieronymusses for 
en liden kirkebolig 2 mark 4 skilling.

I dette regnskabsår var der også blandt 
udgifterne, præsteenkemes penge 1 rdl.

I regnskabsåret 1.5.1714 - 1. maj 1715 
nævnes, at landgilden nu er 2 mark 6 skilling 
for fæstet ”af den liden kirkebolig som efter 
forrige besidderskes død er fæstet». I dette 
regnskabsår betales der ikke noget til præ- 
steenker. Det må betyde, at Cathrine var død.

Cathrine Lydichdatters dødsdato angi
ves af Quistgaard at være den 22. marts 
1715. Dette stemmer godt overens med 
Køng kirkes regnskabsbog.

Der kendes 3 børn af Hieronymus Ham
mer og Cathrine Lydichsdatter:

Susanne Abigael Hammer, født 1686 i 
Køng og død den 13.10.1756 i Skinderga- 
de i København.

Poul Hieronymus Hammer, født ca. 
1690 i Køng og død 12.9. 1753 i Ulkebøl, 
Als sønderherred, Sønderborg Amt. Han 
var sognedegn i Ulkebøl sogn.

Eiler Hieronymussen Hammer, selvejer
bonde i Køng (Kilde: Vagn Boberg Niel
sen) og kirkeværge i Køng.
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Niels Christian 
og kampen ved 
Helgoland 
den 9.maj 1864

Af John Vidførle-Pedersen
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I sommeren 2018 var min mor, som er en 
vital, ældre dame på 85 år, og jeg på vor 
årlige ”ned ad mindernes landevej-tur” til 
Nyråd, hvor min mor i trediverne, fyrrerne 
samt starten af halvtredserne tilbragte en 
stor del af sin barn- og ungdom. Min mors 
familie på hendes fars side har i generati
oner boet i Nyråd Købstad og der emæret 
sig som smede og smedemestre.

Hovedformålet med slægtsturen var at 
besøge et hus på Nyråd Hovedgade, som 
i generationer har tilhørt min morfars fa
milie, nemlig huset på adressen Nyråd Ho
vedgade 28, som i dag ejes af ægteparret 
Paul og Maybritt Jensen. Inde i deres have 
knejser der den dag i dag to enorme val
nøddetræer, som engang i sidste halvdel af 
1800-tallet blev plantet af mine aner. Val-

Figur 1: Af pladshensyn har jeg benyttet min morfar, 
Joseph Florentinus Jensen, som proband. Det bety
der, at der i stamtræet er vist 6 generationer, hvor 
der burde vatre vist 8.

nøddetræerne og ikke mindst det største 
træ bagest i haven skabte rum og danne
de rammen for datidens ”samtalekøkken”, 
hvor stort og småt blev drøftet og diskute
ret - i hvert fald i den periode, hvor vejrli
get tillod hyggesnak under valnøddetræets 
enorme og skyggende krone. Sådan var det 
i min mors barndom i tredivernes Nyråd, 
og sådan har det formentlig også været 
i min oldefars tid, i min tipoldefars - ja, 
formentlig helt tilbage til min tiptipoldefar 
Jens Hansens tid.

Hovedpersonen for denne fortælling 
er først og fremmest min tipoldefar Niels 
Christian Jensen, som blev født i 1840 i 
Nyråd og levede det meste af sit liv i og 
omkring det nuværende Nyråd Hovedgade 
28. At han fik et langt liv og blev over 87 år 
havde den unge Niels Christian formentlig 
ingen forestilling om, da han den 15. april 
1863 stod med sit indkaldelsespapir som 
marinesoldat i hånden. Men meget mere 
om det senere.

Smedetraditionen i vor familie går helt 
tilbage til sidste fjerdedel af 1700-tallet, 
hvor min 4 x tipoldefar Niels Larsen - Juul 
nedsatte sig som grovsmed i Ørslev, Bårse 
Herred.

Min 3 x tipoldefar, Hans Rasmussen, 
som blev født i 1770 i Udby, var ved folke
tællingen i 1787 ansat hos grovsmed Niels 
Larsen-Juul i Ørslev som tjenestedreng. 
Hans Rasmussen var da 17 år gammel. På 
dette tidspunkt var han ikke konfirmeret, 
men blev det året efter i Udby kirke af N. 
F. S. Grundtvigs far - Johan Otto Grundt
vig, som var præst i både Udby - og Ørslev 
sogn. At varetage dobbeltsogne var ikke 
ualmindeligt på den tid.

Konfirmationsalderen i slumingen af 
1700-tallet var cirka 14 år, og under norma
le omstændigheder blev man konfirmeret, 
inden det fyldte 19 år. Så Hans Rasmussen 
nåede det lige inden skæringsdagen. Om 
hans sene konfirmation skyldtes arbejdsgi
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vers manglende lyst til at frigive ham til de 
to ugentlige konfirmationsforberedelses
lektioner i Udby præstegård, eller om det 
var hans forældre, træskomager Rasmus 
Nielsen og hustru Anne Hansdatter, som 
ville sikre sig, at deres søn var moden nok 
til at forstå den højtidelige handling, ja, det 
står hen i det uvisse. Men konfirmeret, det 
blev han.

Under sit ophold og ansættelse i Ørslev 
hos grovsmed Niels Larsen-Juul lærte 
Hans Rasmussen udover smedefaget li
geledes husets ældste datter, Maren, at 
kende, og det bekendtskab resulterede i 
en trolovelse i maj 1793 - efterfulgt af et 
forceret kirkebryllup i Ørslev Kirke i efter
året 1793. Vielsen blev foretaget af N. F. S. 
Grundtvigs far, Johan Otto. Mindre end 6 
måneder efter brylluppet kom deres første
fødte, Anna Kirstine Hansdatter, til verden 
i den første forårsmåned i året 1794. På det 
tidspunkt boede den lille familie i Ørslev.

Hans Rasmussens svigerfar, Niels Lar- 
sen-Juul, som var født i Øster Egesborg 
Sogn i 1751 som søn af degn ved Øster 
Egesborg Kirke, Lauritz Jensen-Juul, flyt
tede omkring 1796 fra Ørslev og bosatte 
sig med familien i Faxinge i Beidringe 
Sogn. I folketællingen fra februar 1801 fin
des familien Niels Larsen-Juul som sme
de- og husmandsfamilie i Faxinge. Min 4x 
tipoldefar, Niels Larsen-Juul, bliver boen
de i Faxinge indtil sin alt for tidlige død i 
1808.

Hans Rasmussen og Maren Nielsdatter 
(Niels Larsen-Juuls datter) som i marts 
måned 1794 blev de stolte forældre til pi
gen Anna Kirstine Hansdatter fik ud over 
denne lykkelige begivenhed - i 1794 et 
drengebarn i 1796, som desværre afgik 
ved døden to måneder efter fødslen. I 1797 
nedkom Maren Nielsdatter med en pige, 
Karen Hansdatter, som knapt ni år efter sin 
fødsel afgik ved døden sammen med sin 
storesøster, den førstefødte, Anna Kirstine 

Hansdatter. Da de to piger dør henholdsvis 
i april og juni 1806 arbejdede min 3x tipol
defar, Hans Rasmussen, som smed på Ro- 
senfeldt Gods, og familien boede i ”Røde- 
huset”, som hørte ind under godset. Hvad 
dødsårsagen var, kan man have en vag for
modning om, men i starten af 1800-tallet 
var det ingenlunde ualmindeligt.

I det Herrens år 1799 blev min 2x tipol
defar, Jens Hansen, født i Ørslev. Han var 
Hans Rasmussen og Maren Nielsdatters 
fjerde barn og blev døbt i Ørslev Kirke i 
september måned af samme præst, Johan 
Otto Grundtvig, som elleve år forinden 
havde forestået konfirmationen af hans far, 
Hans Rasmussen, i Udby Kirke samt viel
sen i 1793 af hans forældre.

Jens Hansen tilbragte det meste af sin 
barndom i ”Rødehuset” på Rosenfeldt 
Gods, da hans far, Hans Rasmussen, var 
tilknyttet godset som smedesvend, men 
fra foråret 1813 flyttede familien til Nyråd 
Købstad, hvor Hans Rasmussen året forin
den havde faet arbejde som smed. Senere 
nedsætter han sig som smedemester i byen. 
Af de tolv børn, som min 3x tipoldeforæl
dre fik i perioden 1794 til 1814 overlevede 
kun 4 af børnene - alle drengebørn! Tre 
af drengene døde inden de var fyldt 50 år 
- undtagelsen var min 2x tipoldefar, Jens 
Hansen, som pensioneret smedemester 
døde 89 år gammel i Nyråd Købstad i året 
1889.

Jens Hansen blev den 12. december 
1823 gift i Vordingborg Kirke med Maren 
Pedersdatter, som var født i Græsbjerg i 
februar 1803, som datter af tidligere sol
dat, fæste- og hoveribonde under Iselinge 
Gods, Peder Jørgensen. Maren Pedersdat- 
ters forældre, Peder Jørgensen og Anne 
Pedersdatter, indgik i året 1802 ægteskab, 
og ved ægteskabets indgåelse stod Peder 
Jørgensen omtalt som gårdmand i Græs
bjerg. Han havde som 28-årig på grund af 
faderens død formentlig arvefæstet sin fars 
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gård i marts 1787.1 slutningen af 1700-tal- 
let kom arvefæste mere og mere til at min
de om selveje, men om han reelt ejede sin 
jord og gård, og derfor ikke var nødsaget 
til at lave tvangsarbejde (hoveri) på Iselin- 
gen Gods, melder historien ikke noget om.

Den 27. oktober 1824 nedkom Maren 
Pedersdatter med familiens førstefødte, 
som traditionen tro blev opkaldt efter Jens 
Hansens far, Hans Rasmussen. På det tids
punkt boede mine tiptipoldeforældre i Ny
råd Købstad, og Jens Hansen ernærede sig 
først som smedesvend, senere overtog han 
sin fars smedemester-forretning. I de føl
gende år blev familien forøget med yder
ligere tre drengebørn samt fem piger. Alle 
børnene opnåede en anseelig høj alder - 
ikke mindst min tipoldefar Niels Christian 
Jensen, som kom til verden i 1840 som det 
syvende barn i en børneflok på ni.

Niels Christian Jensen voksede op i 
huset Nyråd Hovedgade 28, som udover 
beboelse ligeledes husede den tilknyttede 
smedeforretning - og at det blev smedefa
get, der blev hans skæbne, kom formentlig 
ikke som nogen overraskelse for den tæt
byggede og ikke særlig høje ungersvend.

Omkring påske i 1854 blev Niels Chri
stian Jensen konfirmeret i Vordingborg 
Kirke. I konfirmationsprotokollen står 
der at læse, at med hensyn til bibelkund
skab blev hans viden vurderet til at være 
det ikke prangende standpunkt - godt. 
Derimod viste hans opførsel standpunktet 
meget godt, og det har uden tvivl kommet 
ham til stor glæde og gavn, at han var i 
stand til at lytte og rette sig efter øvrighe
dens forskrifter. Ikke mindst da han knapt 
10 år senere skulle aftjene militærtjeneste 
ombord på krigsskibet ”Niels Juel”, som 
tilfældet blev.

Allerede mindre end en måned efter 
konfirmationen, lige fyldt 14 år i februar, 
kom Niels Christian den 1. maj 1854 i sme
delære hos sin far Jens Hansen. Læretiden

Figur 2: Til venstre i billedet ses min oldefar 
Sophus Frederik Jensen foran døren ind til smedjen 
- Nyråd Hovedgade 28. Ved hoveddøren ses min 
oldemor Trine Jensen samt hendes storesøster 
Kirstine Dorthea Nielsen. Den lille dreng imellem 
de to hinder antages at være min morfar Joseph 
Florentinus Jensen. Fotoet stammer fra bogen 
” Fortællinger fra Vintersbølle ” side 34.

strakte sig over fem år, og den første maj 
1859 kunne Niels Christian Jensen titulere 
sig smedesvend. Han var da 19 år gammel. 
1 de følgende fire år arbejdede Niels Chri
stian hårdt og målrettet i faderens smede
forretning i Nyråd Købstad. Som smed i 
1800-tallets Nyråd var der rigeligt at lave 
for byens smede, som der var flere af, da 
enhver gård af en vis størrelse med respekt 
for sig selv havde op til flere heste i be
sætningen, da hesten var det foretrukne 
trækdyr først til hjulploven, som krævede 
op til flere heste og blev afviklet i starten 
af 1800-tallet, og senere fra slutningen af 
første halvdel af 1800-tallet - svingploven, 
som kunne manøvreres ved hjælp af en en
kelt eller to heste. Svingploven var frem
stillet udelukkende af jem, hvilket var ens
betydende med arbejde til smedjen i Nyråd 
Hovedgade. Herudover var der rigeligt at se 
til, når hestehove skulle beskæres og senere 
skulle skoes. Herregården Marienlyst leve
rede flere heste til min oldefars smedje i Ny
råd, erindrer min mor, og det har formentlig 
også været tilfældet i min tipoldefars tid.
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I foråret 1863 fik min tipoldefar smed 
Niels Christian Jensen (fig.3), Nyråd med
delelse om, at han var indkaldt til militær
tjeneste den 15. april som marinesoldat 
og skulle melde sig på Nyholm (Holmen) 
i København, som på dette tidspunkt var 
orlogsværft og flådebase. Han var i februar 
måned fyldt 23 år og havde, siden han var 
blevet udlært som smed 1. maj 1859, ar
bejdet hos sin far smedemester Jens Han
sen, Nyråd Hovedgade HA (nuværende 
Nyråd Hovedgade 28) i Nyråd. Nu var det 
blevet hans tur til at tjene fædrelandet, og 
selv om der siden 1. Slesvigske krig ( 1848- 
1851) stadig var en dansk-tysk uenighed 
om Slesvig-Holsten, var der ikke på tids
punktet for indkald-elsen tegn på krig. Det

Figur 3: Niels Christian Jensen, født i Nyråd den
13. februar 1840. Fotoet er fra omkring år 1925.

ændrede sig dog senere på året, hvor Dan
mark imod indgåede internationale aftaler 
med November-forfatningen af 1863 ind
lemmede hertugdømmet Slesvig i konge
riget Danmark.1

I perioden fra april 1863 og til oktober 
1863 emmede landet stadig af en vis fred 
og ro, hvilket betød, at Niels Christian 
blev hjemsendt fra tjenesten sidst i oktober 
måned 1863. Inden hjemsendelsen havde 
han dog i perioden fra den 15. april til den 
1. august været indlogeret på logiskibet 
”Dronning Maria”, som blev benyttet som 
midlertidigt opholdssted for de indrulle
rede rekrutter, og her blev Niels Christian 
indviet og delagtiggjort i sømandens kræ
vende liv og levned.

Fra den 2. august 1863 til og med 21. 
september samme år opholdt Niels Chri
stian sig ombord på skruefregatten ”Tor
denskjold”, som blev benyttet som ek- 
sercerskib - uddannelses- og øvelsesskib 
- under kommando af orlogskaptajn J. L 
Gottlieb, som Niels Christian senere skul
le stifte bekendtskab med ombord på fre
gatten ”Niels Juel”. Da mandag den 21. 
september oprandt, fik Niels Christian til

Figur 4: Postdiligence omkring 1860

1. Del er en myte, al Novemberforfainingen af 1863 var el brud på Londontraktaien af 1852 os dermed årsagen til 
krigsudbruddel. 1 Londonlrakiaten var der ingen bestemmelser om Slesvig. Del var der derimod i den noleudveksling. 
der fandt sled imellem den danske regering og Øslrig / Preussen i årene 1851-52. I noleudvekslingen tilkendegiver den 
danske regering, al den ikke agter al indlemme Slesvig i kongeriget Danmark, og del er den tilkendegivelse, som Øslrig 
og Preussen lægger lil grund for deres krigserklæring, desuagtet der kun var tale om en noleudveksling og ikke en irakiai. 
som er en formell ralificeret aftale mellem lo eller flere siaier.
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Figur 5: Niels Christian Jensens barndomshjem, 
Nyråd Hovedgade 28 i Nyråd. Det imposante val
nøddetræ blev plantet af min tipoldefar formentlig 
omkring år 1870. Foto: John Vidførle-Pedersen, 
juni 2018

udelt glæde besked på, at han og de øvrige 
rekrutter skulle hjempermitteres (hjemsen
des) den samme dag. Rekrutternes officerer 
var dog af den overbevisning, at det kun var 
et spørgsmål om tid, før de igen skulle gen
se det hjempermitterede mandskab.

Niels Christian Jensens orlov varede til 
søndag den 29. november 1863.

Nogle dage forinden havde han modta
get besked om en ny indkaldelse, og han 
havde allerede modtaget de obligatoriske 
marchpenge2 af sognefogden.
Endnu en gang skulle han på en anstren
gende dagslang rejse med postdiligencen 
(fig.4) fra Nyråd til hovedstaden for at mel

de sig til tjeneste på Holmen (Nyholm). I 
første omgang skulle han melde sig til 
tjeneste på logiskibet ”Dronning Maria”, 
som stadig blev brugt som kasemeskib. 
Opholdet på logiskibet varede til midten af 
december.

Onsdag den 16. december 1863 påmøn- 
strede han skruefregatten ”Niels Juel” dels 
som fyrbøder3, dels som kullemper4. Fra 
Toldboden blev det indrullerede mandskab 
transporteret til Holmen i robåden ”Ly
net”, og under den korte sejltur gik tanker
ne tilbage til barndomshjemmet i Nyråd og 
kæresten 17-årige Karen Marie Pedersen i 
Bakkebølle.

På Holmen blev ”Niels Juels” besæt
ning ført til Beklædningsmagasinet, hvor 
Niels Christian fik udleveret to par sko, 
to huer med huebånd, hvorpå Niels Juels 
navn stod trykt, to stribede nattrøjer, to 
hvide skjorter, to blå uldne skjorter samt to 
sæt bukser og busseronner5. Efter udleve
ringen af den personlige udrustning herun
der udlevering af ølkande og smørbiks6 gik 
turen op til fregatten, som Niels Christian 
og hans ligesindede med stor ærbødighed 
og veneration steg ombord på.

Tipoldefar havde formentlig aldrig før 
sat foden på et skibsdæk, hans forfæd- 
re havde i generationer været smede, og 
han var uden tvivl spændt på at se sit logi. 
Logiet bestod af en hængekøje, og Niels 
Christian fik anvist to kroge i hver sin 
dæksbjælke (fig.6), hvor køjen skulle på
monteres. Til hver køje hørte et uldtæppe, 
en krølhårspude samt en korkmadras, som 
samtidig skulle fungere som redningsbælte. 

2. Penge, der blev udbetalt til den rejsende soldat til dækning af omkostninger (il og fra tjenestestedet. 3 Person der er 
beskæftiget med pasning af el fyr på el dampskib

4. Arbejder, der under kulfyldning lcmpcr(skovler) kullene i kulkasserne eller i lasten

5. Stor, løstsiddende og ofte kraveløs bluse til at trække over hovedet

6. Dåse, hvori Niels Christian opbevarede sin smørration
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Herudover fik Niels Christian udleveret 
en ransel7, hvori hans skaffegrejer1' såsom 
den uundværlige foldekniv, tinkrus, bestik 
samt bliktallerken befandt sig9.

Som fyrbøder var Niels Christian place
ret midtskibs, hvilket ikke var det værste 
sted at have sin køjeplads, når man var på 
havet.

Matroserne, som havde det hårdeste og 
mindst misundelsesværdige job sov i for
skibet, som dels var et særdeles uroligt 
sted, hvor skibets bevægelse mærkedes 
markant og fysisk, og dels jævnligt blev 
oversvømmet af vand, som trængte ind 
gennem utætte huller i skibssiden.

Besætningen om bord på ”Niels Juel” 
var en broget flok fra det ganske land og 
repræsenterede mange forskellige erhverv 
såsom bagere, kokke, smede, tømrere samt 
hovmestre10.

Endvidere var der også soldater fra Kø
benhavns Garnison ombord. Som besæt
ningsmedlem og måske for første gang 
ombord på et skib, skulle Niels Christian 
og hans skibsfrænder lære at modtage ordre 
per bådsmandspibe, som var en ubetinget 
nødvendighed for at kunne forstå og ikke 
mindst høre ordrerne gennem stormens og 
kanonernes larmen. Bådsmandspiben gjal
dede igennem havluften, når man skulle 
til køjs, til te, til vejrs, eller når der skulle 
skures dæk og pudses messing, hvilket alle 
uanset begavelse kunne finde ud af.

Ombord var der mange forskellige 
grader af begavelse, derimod var der en 
ens-artethed, når det gjaldt sømandens sta
tur. Til marinen udvalgte man små, men 
stærke mænd, og af lægdsrullen i 1858

Figur 6: Hængekøje ombord på fregatten Jylland. 
Foto: John Vtdførle-Pedersen. maj 2019

fremgår det, at min tipoldefar Niels Chri
stian Jensen havde en højde på 61,25 tom
me, hvilket svarer til en højde på cirka 160 
cm. Han var da 18 år gammel. Gennem
snitshøjden for mænd omkring 1858 var 
cirka 166 cm, så Niels Christian hørte ikke 
til de højeste.

Efter besætningen var påmønstret, gik 
arbejdet i gang med at gøre skibet klar til 
afsejling. Mens tilrigningen var i gang, ar
bejdede Niels Christian og de øvrige sme
de i maskinrummet. Inden Niels Christian 
var gået om bord på ”Niels Juel”, havde 
han fra maskinværkstedet på land blandt 
andet fået udleveret oliekande, aske
spand, forhammer, fyrspade og hvad han 
ellers skulle bruge for at varetage sit job 
som fyrbøder og kullemper.

Under selve oplæringsperioden var det 
ikke usædvanligt, at ”Niels Juel” lå i Øre
sund i flere dage, så mandskabet kunne 
blive fortrolige med deres opgave ombord, 
og når alle ”Niels Juels” besætningsmed
lemmer var i stand til at varetage deres 
opgave, blev mandskabet sammenkaldt,

7. Firkantet kasse overtrukket med sejldug, som danner et låg. som snores på midten.

8. Spiseredskabcr

9. ”Livet ombord på fregatten Jylland” af Bernt Kure.

10. Person der forer opsyn og regnskab med bl.a. madlavning og rengøring på et skib
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Figur 7: Model af skruefregatten ”Niels Juel" (Krigsinuseet) Foto: John Vidførle-Pedersen, november 2018,

og kaptajnen holdt en tale, hvori han udtryk
te tilfredshed med besætningen, og så var 
”Niels Juel” klar til at forlade Holmen med 
kurs mod Kronborg - dog først når kaptajnen 
havde hejst sin stander, som tegn på at skibet 
var under hans kommando. Herefter blev der 
udleveret bønnebøger og afholdt gudstjene
ste, og hvert besætningsmedlem aflagde løfte 
om, at han ville tjene konge og fædreland.

Når fregatten var under sejl, var der 
ikke meget at lave for tipoldefar, og der
for indgik han på lige fod med det øvrige 
mandskab, når der flere gange om dagen 
skulle spules dæk fra for til agter.

Udover dækspulingen skulle skaffe
bordene", kistebænkene samt ransleme12 

rengøres. Hængekøjerne blev skrubbet to 
gange om måneden, og tøjet blev skiftet 
hver søndag.

Foruden rengøringen stod der kanon-ek
sercits på programmet hver dag mellem 
klokken 6 og 8 om morgenen og mellem 
klokken 3 og 5 om eftermiddagen. Ekser
citsen bestod bland andet af skydetræning.

”Niels Juel” havde en besætning på 422 
mand, som var nødsaget til at spille sam
men, arbejde disciplineret for at fa et funk
tionsdygtigt og sejlende skib. Derfor var 
disciplin og hård konsekvens en forudsæt
ning. Såfremt man forbrød sig mod skibets 
regelsæt jævnfør den militære straffelov, 
kunne besætningsmedlemmet idømmes alt 

11 Bordene ombord på skibet, hvor maden blev indlaget

12 Firkantet kasse overtrukket med sejldug til opbevaring af sømandens ejendele
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lige fra den dødelige kølhaling13 til prygle
straf4 med en 24 tommer lang og 5/4 tom
mer tyk utjæret hampetovende - hele 27 
slag kunne man blive idømt. Udover den 
fysiske afstraffelse kunne man også blive 
frataget muligheden for landlov samt - sin 
brændevinsration.

Fregatten ”Niels Juel” havde siden 
lô.december 1863 været udrustet under 
orlogskaptajn Otto Hans Liitkens kom
mando. Nytårsaftensdag fratrådte Otto 
Hans Liitken sin chefpost på ”Niels Juel” 
og gik i land på Københavns Rhed for at 
tiltræde som marineminister. Den 1. januar 
1864 fik Niels Christian Jensen og den øv
rige besætning på fregatten ”Niels Juel” ny 
chef: orlogskaptajn J. L. Gottlieb.

I perioden op til fredsbruddet, i de sid
ste dage af januar måned, var ”Niels Juel” 
stationeret i Skagerak for at holde øje med 
tre preussiske kanonbåde, som man formo
dede var et eller andet sted i Nordsøen. Da 
det viste sig ikke at være tilfældet, fik fre
gatten ”Niels Juel” den 3. februar 1864 or
dre på at forlade den norske kyst og sætte 
kursen mod farvandet mellem Helgoland 
og Borkum. Senere indløb der ny ordre om 
at søge mod Den Engelske Kanal omkring 
byen Falmouth og opbringe så mange ty
ske handelsskibe som muligt.

Et togt ombord på ”Niels Juel” - et man
gelfuldt ekviperet træskib i Den Engelske 
Kanal i februar måned, på et tidspunkt, 
hvor vejret sædvanligvis er stormfuldt og 
koldt, stillede kolossale mentale og fysiske 
krav til besætningen lige fra orlogs-kap- 
tajnen til den menige matros og marine
soldat. Vejret i denne periode vekslede 

mellem regn, slud og sne tilsat en isnende 
kulde, som tog livtag med besætningen - 
og med Niels Christians skæbne. Kakke
lovnene virkede ikke, kanonportene var 
utætte, og skibet som helhed lækkede, så 
vandet drev ind på båddækket, og gjorde 
det ufarbart og farligt for enhver. Efter i en 
længere periode at have patruljeret i Den 
Engelske Kanal, satte ”Niels Juel” kursen 
mod Christiansand. Fregatten havde inden 
sin ankomst til Norge været igennem en 
hård og dødelig storm i Hamburgerbugten, 
som resulterede i tre omkomne sømænd, 
som var faldet over bord og druknet i deres 
forsøg på i stormvejret at reparere skibets 
sejl. Ved ankomsten til Christiansand fik 
”Niels Juel” ordre på at sætte kursen mod 
København for der at gå i dok og fa et til
trængt eftersyn, inden skibet atter skulle 
ud på søen. Allerede inden hjemkaldelsen 
var ”Niels Juel” blevet udset til at være 
kommandoskib i Nordsøeskadren, hvis 
hovedformål var at opbringe tyske han
dels-skibe i Nordsøen samt være klar til 
at yde modstand over for den forventede 
østrigske flådes ankomst til området. En 
flåde, som, hvis østrigerne formåede at fa 
den klargjort på de kejserlige værfter, var 
af en ikke ubetydelig styrke og størrelse.

Alt imedens fregatten ”Niels Juel” i 
slutningen af februar måned 1864 stred 
sig igennem Nordsøens iskolde bøl
ger, gik orlogskaptajn Edouard Suenson 
(1805-1887)rundt i kongens København 
og forberedte sig på at overtage komman
doen over Nordsøeskadren, som på dette 
tidspunkt foruden ”Niels Juel” bestod af 
to korvetter.

13. Straf, som en sømand tildeles, og som består i. at man haler ham under skibets køl med liner. På papiret var kølhaling 
en mulighed langt op i 1800-tallet. men reelt har afstraffelsesformen ikke været anvendt siden 1700-tallet. Almindelig
vis blev forseelsen lakseret til en bødestraf eller mistet gage. (”Kølhaling og Råspring - et par gamle sømandsstraffe” 
af Henning Henningsen (M/S Museet for Søfarts årbog. 15. 89-132).

14. Cirka 60 cm lang og cirka 3 cm tyk
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Den 29. marts 1864 meddelte marinemini
ster Otto Hans Lütken orlogskaptajn Edou
ard Suenson, at han kunne hejse komman
dostanderen ombord på fregatten ”Niels 
Juel”, så snart den havde overstået sit efter
syn og lå på Rheden15. Samtidig blev kor
vetten ”Heimdal” kaldt til København for 
at underlægge sig orlogs-kaptajnens kom
mando. Nordsøeskadren ville så bestå af 
tre skibe: fregatten ”Niels Juel” samt kor
vetterne ”Heimdal” og ”Dagmar”. ”Dag
mar” var allerede i Den engelske Kanal på 
jagt efter tyske handelsskibe, men havde 
faet ordre på at være i farvandet imellem 
Elben og Helgoland den 1. april 1864 og 
vente på Nordsø-eskadrens ankomst.

Den 1 .april 1864 modtog orlogskaptajn 
Edouard Suenson, mens skibet lå på Kø
benhavns Rhed, et telegram om sejlordre 
fra Marineministeriet.

Telegrammet meddelte, at ligeså snart 
”Niels Juel” samt ”Heimdal” var blevet 
udrustet med det fornødne mandskab, 
kul samt proviant, skulle skibene afgå til 
Nordsøen for der at forene sig med korvet
ten ”Dagmar”, som ligeledes skulle være 
under Edouard Suensons kommando.

Sejlordren lod også vide, at formålet 
med eskadrens virksomhed var at beskytte 
den danske handel i Nordsøen og Kanalen 
samt at opbringe skibe under tysk flag samt 
så vidt muligt at hindre fjendtlige krigsski
be i at passere Kanalen og Nordsøen til de 
danske farvande.

Nordsøeskadren lå den 4.april på Kø
benhavns Rhed og var sejlklar, dampen 
var oppe, alle mand var ombord, og man 
var klar til at stikke til søs. Klokken 11 
om formiddagen den 4. april lettede den 
lille eskadre (”Niels Juel” og ”Heimdal”) 
anker og satte kursen nordpå i Øresund. 
Kort efter at eskadren havde forladt Kø

benhavns Rhed, modtog Marineministeriet 
et telegram, hvori der stod, at den anden 
østrigske fregat ”Graf Radetzky” ligeledes 
havde forladt Gibraltar med kurs mod Lis
sabon.

Allerede den 17. marts var fregatten ” 
Fyrst Felix Schwarzenberg” samt kanon
båden ”Seehund” ankommet til Lissabon. 
Den nye oplysning om ”Graf Radetzkys” 
afsejling fra Gibraltar med kurs mod Lis
sabon var af stor interesse for eskadrechef 
Suenson og blev derfor hurtigt telegraferet 
til Helsingør i håb om, at Nordsø-eskadren 
ikke havde forladt Øresund. Det havde den 
heller ikke. På grund af vejrliget, sne- og 
regnbyger, havde orlogskaptajn Suenson 
om eftermiddagen besluttet sig for at anke 
op syd for Helsingør for at vente på bedre 
vejr. Først tidligt om morgenen den 6. april 
lettede ”Niels Juel” og ”Heimdal” anker, 
og kort tid efter passerede man Kronborg 
om bagbord. Efter en hård sejlads igennem 
Kattegat, hvor man dels benyttede sejl dels 
damp, så man sig nødsaget til den 8. april 
at søge havn i Christiansand, Norge, for at 
supplere vand- og kulbeholdningen. Den 9. 
april 1864 om eftermiddagen forlod Nord
søeskadren Christiansand under damp, da 
vejret var roligt og smukt og havoverfla
den glat og blank.

Det vindstille vejr betød hårdt arbejde 
ved kedlerne for tipoldefar Niels Christi
an Jensen og skibets øvrige fyrbødere og 
kullempere, som arbejdede hårdt med at 
skovle tonsvis af walisisk kvalitetsstenkul 
gennem de 14 indfyringslemme for at kun
ne holde dampen oppe og kursen mod Hel
goland. Først næste morgen den 10. april 
blev der sat sejl, og skruen blev hejst op, 
da der fra nordvest kom en let brise.

Når ”Niels Juel” var under sejl, var der 
ikke meget at lave i maskinrummet, og det

15. Ankerplads
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FigurS: Skruefregatten "Jylland”. Foto: John Vidførle-Pedersen, maj 2019

gav mulighed for lidt afslapning til tipol
defar og det øvrige maskinpersonale, som 
kunne fortrække til dækket og et kort øje
blik indånde lidt frisk luft, alt imedens de 
betragtede matrosernes hårde arbejde med 
at sætte sejl. At komme væk fra maskin
rummet var i allerhøjeste grad tiltrængt, da 
træskibe ikke var vandtætte, hvilket betød, 
at indsivende saltvand blandet med maski- 
nolie, proviantrester, tang og muslinger fra 
ankerkæderne resulterede i en skibslugt, 
som blev værre og værre jo længere ned i 
skibet, man kom - for til sidst at være di
rekte sundhedsskadeligt, når man befandt 
sig i bunden af ”Niels Juel”, hvor damp
maskinen var placeret og udgjorde min 
tipoldefars, fyrbøder og kullemper Niels 
Christian Jensen, arbejds-domæne under 
togtet.

Den 11. april om morgenen besluttede 
orlogskaptajn Suenson sig for atter at føre 

skibet under damp og fortsætte togtet mod 
Helgoland, hvor korvetten Dagmar førtes 
af kaptajnløjtnant G. F. Wrisberg.

Wrisberg, skulle slutte sig til Nordsøe
skadren. Dagen efter den 12. april klokken 
8 om morgenen meldte kaptajnløjtnant 
Wrisberg sig til eskadrechef Suenson om 
bord på ”Niels Juel”, og Nordsøeskadren 
var hermed samlet og klar til at udføre den 
stillede opgave: opbringelse af tyske og 
østrigske handelsskibe samt imødegå trus
len fra de preussiske og østrigske krigsski
be, som var på vej til Nordsøen.

Da Marineministeriet fik underretning 
om, at den danske Nordsøeskadre ville 
møde en overlegen østrigsk-preussisk 
styrke bestående af dampfregatteme ”Fyrst 
Felix Schwarzenberg”, ”Graf Radetzky” 
samt tre preussiske kanon-både: ”Adler”, 
”Basilisk” og ”Blitz”, besluttede Marine
ministeriet at erstatte korvetten ”Dagmar”
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Figur 9: Eskadrechef orlogskaptajn Edouard Suen
son på kommandobroen pa fregatten "Niels Juel" 
under soslaget ved Helgoland den 9. maj 1864. 
(Maleri af Otto Bache, Frederiksborg Slot)/ 
Foto: John Vidførle-Pedersen. Foto: John Vidførle- 
Pedersen, oktober 2019.

med et hurtigere og kraftigere skib: skrue
fregatten ”Jylland” (fig.8), som var flådens 
største og nyeste damp- og sejlskib.

Skruefregatten ”Jylland” blev søsat 20. 
november 1860, taget i brug i maj 1862, 
og havde en længde på 71 meter, en be
sætning på 437 mand og udstyret med 44 
kanoner.

Skruefregatten ”Niels Juel” blev søsat i 
1855, indgik i flåden i 1856, og var cirka 
13 meter kortere end fregatten ”Jylland”. 
”Niels Juel” havde en besætning på 422 
mand og var udstyret med 42 kanoner.

Den danske orlogsflåde, som ved be
gyndelsen af 1800-tallet regnedes for én af 
de mægtigste i verden, var i 1864 kun en 
skygge af sig selv16. Dog kunne den dan
ske orlogsflåde omkring krigsudbruddet i 
1864 med en vis rimelighed anses for at 
være den sjette stærkeste i verden17. Den 
engelske Royal Navy var omkring 1864 at 
regne for verdens stærkeste søfartsnation. 
Den Østrig-ungarske flåde var på størrelse 
med den danske, men manglen på søoffi
cerer inden for den østrigske flåde samt 
den danske flådes bedre træningstilstand 
og krigserfaring betød, at den danske flåde 
var en lille smule stærkere.

Den 24. april fik orlogskaptajn Suenson 
(fig.9) ordre til at sætte kurs mod Christi
ansand i Norge og der vente på fregatten 
”Jylland”, som ville forlade Københavns 
Havn den 4.maj. Torsdag den 5. maj om 
formiddagen, ombord på Niels Juel, var 
den daglige rengøring netop bragt til ende, 
da der lød høje råb fra udkigsposten i for
masten: ”Damper i sigte østerfra”. I det 
klare vejr kunne man gennem kikkerten 
ane røgen fra skrue fregatten ”Jylland”, og 
kommandoskibet ”Niels Juel” samt kor
vetten ”Heimdal” satte kursen østover for 
at sejle deres krigskammerat i møde.

Fregatten ”Jylland” var i 1864 den danske 
flådes nyeste og stærkeste skib, men på trods 
af den kendsgerning var "Niels Juel” under 
slaget ved Helgoland kommando-skib med 
eskadrechef og orlogskaptajn Edouard Suen-

16. Del skyldles del siore engelske tyveri i 1807. hvor England stjal ikke mindre end 45 af vore skibe: Linieskibe, fregal
ler. korveller saml 14 mindre fartøjer.

17. "Krigen på havet - 1864 omkring Jylland" af Benno Blæsild side 21 spalte 2 - jf. Kriegsschiffe der Well 1860 bis 1905 
bind 1-3. Koblenz 1985. Her specielt bind 3 ss. 153-183 saml ss. 193-203.
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Figur 10: Linieskibskaptajn Wilhelm von Tegetthoff.

son som øverste chef for Nordsøeskadren. 
”Niels Juel” var under kommando af orlog
skaptajn J.L. Gottlieb. De to fregatter samt 
korvetten ”Heimdal” satte nu kursen sydpå 
i Nordsøen mod Helgoland for at møde den 
østrigske eskadre ført af linieskibskaptajn 
Wilhelm von Tegetthoff (fig.10) på flagski
bet ”Fyrst Felix Schwarzenberg”(fig. 11 ).

Den østrigsk-preussiske flådeenheds op
gave i Den engelske Kanal og Nordsøen var 
at beskytte de tyske og østrigske handels
skibe, som til stadighed og til stor irritation

Figur 11: Flagskibet "Fyrst Felix Schwarzenberg" 
var det stærkeste skib, der deltog i søslaget ved 
Helgoland den 9. maj 1864.

for østrigerne og preusserne blev opbragt 
af de danske krigsskibe og sejlet til Køben
havn, hvor skib og last blev solgt videre.

Tidligt mandag morgen den 9. maj 1864 
sejlede Nordsøeskadren ind i farvandet 
omkring Helgolands- bugten, som på det 
tidspunkt lå badet i morgenbelysningen 
med en rolig og blank havoverflade. Den 
lille eskadre bestående af de tre skibe 
skruefregatteme ”Niels Juel” og ”Jylland” 
samt korvetten ”Heimdal” så på afstand 
helt fredelige ud.

De daglige gøremål såsom spuling af 
samtlige dæk på skibet, rengøring af borde, 
bænke samt ransler18 var på det tidspunkt 
overstået, ligeså var den daglige kanonek
sercits, som hver morgen fandt sted mel
lem klokken 6-8. Besætningen på ”Niels 
Juel” havde faet den obligatoriske morgen
te og sad nu rundt omkring på dækket og 
nød forårssolen i fulde drag - undtagen de 
fyrbødere og kullempere, som skulle holde 
gang i kedlerne og dampen oppe.

Omkring klokken 10 blev der råbt fra 
udkigsposten på ”Niels Juel”, at et skib var 
i sigte. Var det den østrigsk-preussiske flåde 
- fjenden? Tiden stod næsten stille.

18. Firkantet kasse overtrukket med sejldug til opbevaring af sømandens ejendele

75



Figur 12: Skibsmodel af fregatten "Jylland", som 
viser de forskellige dæk: Øverste dæk, Batteridæk, 
Banjerdæk samt Hul skib (lasten), hvor skibets 
kedler befinder sig. "Niels Juel ” var søsterskib til 
"Jylland", hvorfor modellen er relevant.
Foto: John Vidførle-Pedersen, maj 2019.

Det viste sig dog at være det engelske 
krigsskib skruefregatten ”HMS Auro
ra”, som patruljerede i farvandet omkring 
Helgoland, som siden 1814 havde været 
under engelsk styre19. ”Auroras” kaptajn, 
Sir Leopold McClintock, meddelte, at den 
østrigsk-preussiske eskadre, som bestod 
af 5 skibe - ”Fyrst Felix Schwarzenberg”, 
”Graf Radetzky” samt tre kanonbåde: 
”Adler”, ”Basilisk” og ”Blitz”, var på vej 
mod Cuxhaven20.

Når den engelske kaptajn var så med
delsom, skyldtes det, at den engelske re
gering og opposition sympatiserede med 
danskerne21. Kort tid efter ”HMS Auroras” 
tilsynekomst lød der igen råb fra udkigge
ren på fregatten ”Niels Juel”, som rappor
terede ”5 gange røg forude”.

Den østrigsk-preussiske eskadres tilste
deværelse i farvandet var en kendsgerning. 
Fjenden var i sigte. Nyheden om fjenden 
afstedkom stor aktivitet overalt på skibet 
og snart hørtes bådmandspibemes sking
rende kaldende alle mand på dæk.

1 bunden af skibet ved kedlerne arbejde
de Niels Christian og de andre fyrbødere 
samt kullempeme med at holde dampen 
oppe. Lyden af kulspader og fyrdøre fyldte 
maskinrummet med en øredøvende larm 
og ulidelig varme22. Røgen væltede ud 
af skorstenen, skruen var sat i vandet, og 
”Niels Juel” skar sig igennem Helgoland 
Bugtens bølger, alt imedens tanken om det 
forestående søslag fyldte tipoldefar, Niels 

19. Helgoland var indtil Napoleonskrigene dansk besiddelse, men blev i 1814 ufrivilligt afslået til England, og den var i 
engelsk besiddelse indtil 1890. hvor øen blev overdraget til Tyskland, mod at England fik betydelige tyske koloni
områder i Østafrika.

20. Cuxhaven, by i den tyske delstat Niedersachsen. Byen ligger ved Elbens udløb og kysten af Nordsøen.

21. “HMS Aurora and the battle of He)igoland( 1864)" af lan Hånle (Marinchislorisk Tidsskrift, årgang 34. nr.3. side 87) 
Det var ingenlunde tilfældet med det engelske kongehus, hvor dronning Victoria regerede på syvogtyvende år og havde 
en tyskvenlig tilgang til krigssituationen, præget og dikteret af hendes mand, prinsgemal Albert af Storbritannien, som 
dog var afgået ved døden tre år tidligere i december 1861. men stadig havde stor indflydelse på hendes beslutninger.

22. "Livet ombord på fregatten Jylland" af Bernt Kure.
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Christian Jensen, med ærefrygt. Dog hav
de meddelelsen om, at ijenden ikke var den 
danske eskadre overlegen, men omtrent 
jævnbyrdig, indgydt tipoldefar og den øv
rige besætning lidt mere tillid og håb om et 
godt udfald.

Endnu var fjenden et godt stykke borte, 
og derfor blev der tid til et måltid mad og 
en kande øl, som blev indtaget ved borde
ne mellem kanonerne, ganske som man 
plejede at gøre. Dog var stemningen denne 
dag noget anderledes og appetitten noget 
mindre end normalt. Maden ombord var 
ikke noget at prale af. Den bestod blandt 
andet af henkogte bønner, hvidkål, saltet 
flæsk og ærter, klipfisk, surkål, beskøjter23 
og fersk lamme- og svinekød og fisk i det 
omfang, man under togtet kunne købe sig 
til det. Når arbejdsugen på ”Niels Juel” var 
tilendebragt, burde Niels Christian have 
fået en kostration svarende til 1 Vi pund24 
flæsk, *4 pund klipfisk, 5 dl byggryn, 2 Vi 
dl dansk brændevin, 17 liter skibsøl (tyndt, 
lyst øl), 3 pund oksekød, 1 1/8 pund smør, 
6,5 gram dyppesmør, 2 dl ærter, 7 pund 
hårdt brød samt 0,1 dl eddike25.

Sytten liter øl kan virke overvældende 
meget, men det var som skrevet tyndt og 
langt at foretrække frem for det ferskvand, 
man medbragte ombord på skibet, og som 
blev opbevaret i jemkasser og træfade i la
sten. Under et togt forandrede vandets kva
litet sig fra at være klart og lugtfrit og uden 
smag til en gulfarvet væske med en meget 
dårlig og lidet attraktiv smag. Hvis det var 
muligt, supplerede man vandbeholdnin
gen, hvis og når man anløb havn.

Ombord på ”Niels Juel” havde man et 
destillations-apparat, som var i stand til at

Figur 13: Billedet viser en bakke, som var et hold 
bestående af 8 mand, som spiste, sov og arbejdede 
sammen underdeles ophold på fregatten ”Jylland”. 
Foto: John Vidf ørle-Pedersen, maj 2019.

omdanne havvand til ferskvand, men det 
var en bekostelig affære i form af dyrt kul, 
og derfor benyttedes destillationsapparatet 
kun til at frembringe ferskvand til damp
kedlerne. Om Niels Christian og de øvrige 
fyrbødere i ny og næ tog en slurk destille
ret vand, melder historien ikke noget om, 
men fristende må det have været, den dår
lige vandkvalitet in mente, selvom straffen 
for tyveri var hård og ubarmhjertig.

Skibskosten på ”Niels Juel” og flådens 
øvrige fartøjer var forudsætningen for, at 
besætningen kunne yde deres allerbedste 
for at holde skibet i gang, men det var et

23. Hårdt bagte kiks med lang holdbarhed, bagt to gange for at få al fugtighed ud.

24. 1 pund svarede til 500 gram. Pundangivclsen varen officiel vægtenhed, men blev afskaffet i 1907.

25. ”Livet ombord på fregatten Jylland” af Bernt Kure.
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Figur 14: Fregatlerne "Niels Juel" og "Jylland" 
efterfulgt af korvetten "Heimdal".
(Maleri af N. C. M. F Dahl, Frederiksborg Slot, 
redigeret). Foto: John Vidførle-Pedersen, juni 2019.

ubestrideligt faktum, at der skulle mere 
end et godt helbred til, hvis man skulle 
undgå at blive syg af den. Tit og ofte var 
der tale om fordærvet mad og tilsat kulde, 
fugt og hårdt arbejde krævede overlevelse 
- et jernhelbred, hvilket også tydeligt frem
går af ”Niels Juels” skibsjournal.

Så snart fortæringen var overstået, blev 
signalet til ”klart skib” hejst, og eskadrens 
to øvrige skibe lagde sig så tæt op ad kom
mandoskibet ”Niels Juel”, så mandskabet 
på ”Jylland” og ”Heimdal” var i stand til 
at høre, hvad eskadrechefen, orlogskaptajn 
Edouard Suenson havde at sige inden det 
afgørende søslag. Maskinerne på alle tre 

danske skibe blev stoppet, og idet eskadre
chefen pegede i retning af røgsøjlerne og 
masterne, der begyndte at dukke op ude i 
horisonten, sagde han ifølge premier-løjt
nant Otto Lütken:

"Der har 1 østrigerne, folk! Nu møder vi 
dem: Jeg stoler på, vi vil kæmpe, som vore 
tapre kammerater ved Dybbøl”.26

Herefter skød ”Niels Juel” frem, efterfulgt 
af ”Jylland” og til sidst ”Heimdal” (fig. 14).

Ombord på ”Niels Juel” gik eskadre-che- 
fen ledsaget af orlogskaptajn Johan L. Got
tlieb rundt på skibet for at kontrollere, om 
alt var i orden. Hver mand stod på sin post 
under klart skib - og tipoldefar, fireogty- 
ve-årige Niels Christian Jensen, stod side 
om side ved styrbords faldereb27 med den 
næsten jævnaldrende kadet greve Christi
an Johan Tramp, som ivrigt i sin kikkert 
spejdede ud over havet, som spejlblankt 
afbildede den uimodståelige forårsblå 
himmel og silhuetten af den stolte fregat 
”Niels Juel”, som snart skulle fyldes med 
kvælende røg, infernalsk larm og døde og 
lemlæstede matroser og marinesoldater.

Da eskadrechefen kom ned på batteri
et, hvor folkene sad ved deres kanoner og 
småsnakkede, mens de drak den opskæn- 
kede snaps og øl, pegede eskadrechefen 
ud igennem en kanonport og sagde ifølge 
Christen Johan Thomsen, Samsø28, følgende:

”Ja, børn! 1 ser de dampere, det er østrigere 
og tyskere, dem der har plyndret og myrdet 
dem derhjemme. Men vær nu koldsindige, 
hørn, og gå bare roligt til værks, så skal vi 
hævne det på dem ”Derefter et rungende 

26. "Nordsø-Eskadren og kampen ved Helgoland d. 9. mai 1864" af O. Lûtken. premierlieutenani i Marinen.

27. Landgangstrappe i skibels hojre side.

28. Marineveieraner fra 1864 fortæller, side 63. Udgivet af Marineforeningen. København 1924
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hurra og alle huerne blev svungne”. ”Stille! 
Stille! Børn ”, sagde eskadrechefen. ”Tag det 
tilbage! ”. ”Det syntes jeg nu ikke, han skulle 
have sagt, der blev så nedtrykt stemning i os

Herefter gik eskadrechefen og orlogskap
tajn Gottlieb tilbage til kommandobroen.

Ombord på de danske skibe sydede det 
af parathed: alle var klar til at tage imod 
fjenden, og kursen for Nordsøeskadren 
blev nu sat sydover.

Kanonbesætningeme på de tre danske 
krigsskibe var nu klar til at affyre de velple
jede kanoner. Efter mange måneders hård 
kanoneksercits skulle kanonbesætningens 
evner stå sin prøve - hver eneste mand 
kendte sin post og vidste, hvad han skul
le gøre. Det havde man øvet sig på utal
lige gange. Når ”klart skibsignalet” havde 
lydt, blev alle regler, om hvor besætningen 
måtte færdes, ophævet. Dog var der under 
slaget stadig posteret skillevagter ved ned- 
gangslugeme for at forhindre mandskabet 
i at flygte derned af frygt for den uvisse 
skæbne, der ventede dem, og mange sagde 
også farvel til hinanden.

Omkring klokken 13:45 blev slagets første 
skud affyret fra Wilhelm von Tegetthoffs flag
skib ”Fyrst Felix Schwarzenberg”. Afstanden 
til den danske flåde var på det tidspunkt cirka 
4000 meter (fig.16), og det var ingen tilfæl
dighed, at det netop var østrigerne, der affyre
de først, da rækkevidden af deres bagladeka- 
noner var de danske kanoner overlegne.

Projektilet slog heldigvis ned i havet 
bagved ”Niels Juel” og afstedkom kun en 
høj, hvid vandsøjle, og selvom østrigerne 
fortsatte med at skyde løs - uden at den 
danske flåde havde løsnet et eneste skud 
- var de ikke på den afstand i stand til at 
ramme de danske skibe.

Endnu en kanonsalve blev affyret fra 
flagskibet ”Fyrst Felix Schwarzenberg”,

Fisur 15: Kanonmandskab på fregatten "Jylland", 
sagde også farvel til hinanden. Foto: John Vidfør- 
le-Pedersen, maj 2019.

9. maj 1864 - Kl. 13w
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"Niels Juel" og afstedkom kun en høj, hvid Figur 
16: Illustrationen er hentet fra Benno Blæsilds 
vandsøjle, og selvom østrigerne fortsatte med at 
bog: Krigen på havet, 1864 - omkring Jylland, 
skyde løs - uden at den danske flåde havde løsnet et 
eneste skud - var de ikke på den afstand i stand til 
at ramme de danske skibe.

og denne gang slog granaten ned på "Niels 
Juels” øverste dæk ved styrbords faldereb29, 
hvor blandt andet greven - kadet Christian 

29. Landgangstrappe i skibets højre side
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Johan Tramp samt tipoldefar Niels Christian 
Jensen stod placeret. Granaten kastede gre
ven omkuld uden at gøre ham nogen skade, 
men da han rejste sig op og lige havde fået 
fodfæste, ramte endnu en granat dækket og 
bortsprængte greve Tramps højre ben30 med 
det resultat, at kødstumpeme klistrede sig til 
stormasten31 til stor forfærdelse for de om
kringstående marinesoldater - ikke mindst 
tipoldefar Niels Christian Jensen.

I sin levnedsbeskrivelse skriver Niels 
Christian videre:

Jeg var den første, der sprang til og greb 
greven, og sammen med en anden marine
soldat, Svend Jensen3-, bragte vi greven 
ned til banjerdækket-3 ”,

Her stod sygepasserne klar til at overtage 
den hårdt sårede greve og bragte ham til 
skibslægen, som straks foretog den nød
vendige benamputation med stor dygtig
hed, al den stund amputationer var det, 
skibslægen på ”Niels Juel” havde den al
lerstørste ekspertise i.34

Amputationer (fig. 17) blev gennemført 
uden brug af kloroformbedøvelse eller 
anden form for bedøvelse, da man i 1849 
under treårskrigen havde haft en uheldig 
episode, hvor en sømand var død af kloro
formforgiftning, og underskibslægen var 
blevet så omtåget af kloroformdampe, at 
han havde været uarbejdsdygtig i næsten 
en time. Søværnet konkluderede derfor ef

9. maj 1864 - Kl. 14*’

Figur 18: Illustrationen er hentet fra Benno Blæ
si Ids bog: Krigen på havet, 1864 - omkring Jylland.

terfølgende, at bedøvelse ikke egnede sig 
til krigsskibe35. De dygtigste og mest erfar
ne skibslæger kunne sætte et ben af over 
knæet på mindre end tre minutter.

Da sygepasserne på banj erdækket havde 
overtaget greven, Christian Johan Tramp, 
fra min tipoldefar, vendte Niels Christian 
Jensen tilbage til kampens hede.

Niels Christian Jensen, Nyråd (citat):

"Resten af kampen stod jeg i storingen* 
og langede skyts op til øverste batteri på 
dækket, og her var kanontordenen meget 
stærk, så stærk at min hørelse fra den dag 
var svækket - og sikkert er årsag til. at Jeg 
har mistet min hørelse fuldstændig. " 

30. Nordsø-Eskadrcn og kampen ved Helgoland d. 9. mai 1864 af O. Lùtken. premierlieuienani i Marinen

31. Marineveleraner fra 1864 fortæller, side 36. Udgivet af Marineforeningen. København 1924

32. Marineveleraner fra 1864 fortæller, side 36. Udgivet af Marineforeningen. København 1924

33. Dækket hvor sove- og opholdsrum for besætningen befinder sig

34. ”Krigen på havel: 1864 - omkring Jylland "af Benno Blæsild saml ”Livet ombord på fregatten "Jylland” af Bernt Kure

35. ”Krigen på havel: 1864 - omkring Jylland” af Benno Blæsild

36. Siorlugcn: Åbning i skibsdækkel ved stormasien. Slorlugen giver adgang til skibets lastrum.
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På dette tidspunkt var flådeenhedeme så 
tæt på hinanden, skudrækkevidden var 
omtrent 2 kilometer, at signalflaget ”påbe
gynd beskydningen” blev hejst på ”Niels 
Juel”, og efter eskadrechef Suensons 
korte ordre: ”Godt sigte folk, skyd når 1 
kan” havde lydt igennem råberen, sendte 
fregatterne ”Niels Juel” og ”Jylland” en 
bredside afsted mod flagskibet ”Fyrst Fe
lix Schwarzenberg”. De første 15 minutter 
havde den danske eskadre ingen træffere, 
hvilket afstedkom megen moro ombord på 
”Fyrst Felix Schwarzenberg” og ”Graf Ra
detzky”, hvor besætningen triumferende 
råbte hurra og efterfulgte det med et ”leve 
de blinde danske kanonerer37”.

De to eskadrer var stort set jævnbyr
dige - dog havde den danske eskadre en 
lille fordel i antal kanoner, som dog mini
meredes af den kendsgerning, at de danske 
kanoner var forladere, samt at syv af de 
østrigske kanoner var drejekanoner, som 
kunne anvendes til begge sider.

Endvidere var de østrigske kanoner af 
en større kaliber end de danske. På ”Niels 
Juels” batteridæk arbejdede kanonbesæt- 

ningeme - nogle i bar overkrop - roligt 
videre i den kvælende varme og ulidelige 
larm, som var produktet af egne kanoners 
buldren iblandet kanontordenen fra fjen
dens kanoner, og end ikke kanonregnen af 
34 kg tunge granater fyldt med krudt og 
en fart på 1000 km i timen fra ”Fyrst Fe
lix Schwarzenberg” kunne forstyrre mand
skabet, som i kampens hede blev trakteret 
med øl og brændevin af bådsmændene, som 
konstant fôr rundt på skibet til den tørstige 
og svedende besætning.38

Siden søslagets begyndelse omkring 
klokken 13:45 buldrede kampen frem og 
tilbage imellem den danske og østrigske 
flåde, og begge de kæmpende kombattan
ter sloges heroisk for sejr og overlevelse, 
alt imedens de preussiske kanonbåde un
der hele søslaget holdt sig på behørig af
stand af de heroisk kæmpende flåder.

Pludselig så mandskabet ombord 
på ”Niels Juel” flagskibet ”Fyrst Felix 
Schwarzenberg” styre direkte imod dem, 
og i samme øjeblik gav orlogskaptajn 
Suenson ordre om, alle mand skulle berede 
sig på entring.39

DEN DANSKE ESKADRE

NAVN HESTEKRAFT SAMLET 
KANONANTAL BESÆTNING

Niels Juel 300 42 422

Jylland 400 44 437

Heimdal 260 16 164

SUM 960 102 1023

37. ”Krigen på havet: 1864 - omkring Jylland” af Benno Blæsild

38. ”Marineveteraner fra 1864 fortæller”. Udgivet af Marineforeningen. København 1924. "Nordsø-Eskadren og kampen 
ved Helgoland d. 9. mai 1864” af O. Lûtken. premierlieutenanl i Marinen

39. Trænge ombord på et skib for at erobre del.
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Figur 19: Oliemaleri af Carl Neumannn 1865.
Billedel er redigerel, udsnif, beskydning

Niels Christian hentede hurtigt sine våben: 
huggert og pistol og vendte tilbage til sin 
plads ved storlugen. Det, der nu forment
lig skulle til at ske, var en skræmmende

Figur 20: Illustrationen er hentet fra Benno 
B kusi Ids bog: Krigen på havet, 1864 - omkring 
Jylland.

og frygtindgydende situation, ikke mindst 
fordi Niels Christian udmærket var klar 
over, at inden han skulle stå ansigt til an
sigt med fjenden, skulle han og skibets øv
rige besætning igennem en dødbringende 
regn af granater og kugler.... og flyvende 
træsplinter. Det eneste, der kunne forhin
dre den skæbne, var, at kanonererne på 
”Niels Juel” ville være i stand til at stoppe 
den østrigske fregat.

Under hele slaget var skruefregatten 
”Jyllands” placering i kølvandsordenen40 i 
midten af konvojen, hvilket betød, da den 
østrigske flådes to fregatter ændrede kurs, 
at fregatten ”Jylland” kom i ”Fyrst Felix 
Schwarzenberg” og ”Graf Radetzkys” 
skudlinje, hvilket resulterede i en svær be
skydning imod fregatten ”Jylland”, atten 
træffere i skroget, heraf to i vandlinjen41 
- og ud over de materielle skader havde 
træfningerne meget store menneskelige 

40. Formation for flåde eller eskadre hvor hvert skib sejler i det foregående skibs kølvand med lige store afstand

41. "Livet ombord på fregatten Jylland" af Bernt Kure. Høst & Søn.
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tab til følge: døde og lemlæstede matroser 
og marinesoldater.

Under søslaget fokuserede skruefregat
ten ”Niels Juel” på østrigernes flagskib 
”Fyrst Felix Schwarzenberg”, og to gan
ge fik tipoldefar og skibets øvrige kanon
besætning ram på ”Fyrst Felix Schwar
zenberg”, som begge gange brød i brand 
(fig.19) til stor jubel for besætningen om 
bord på ”Niels Juel”, men til stort møje og 
besvær for ”Fyrst Felix Schwarzenbergs” 
besætning, som dog begge gange fik be
kæmpet ilden, inden den nåede at gøre al
vorlig skade på skibet.

Henimod kampens slutning var afstan
den imellem de kæmpende eskadrer min
dre end 400 meter. Klokken cirka halvfire 
sprang en granat i ”Fyrst Felix Schwarzen
bergs” beslåede foremærssejl42, som sat
te hele fortoppen i flammer. Glæden var 
overvældende hos Niels Christian og den 
øvrige besætning, da man konstaterede ild 
og flammer slå ud fra ”Fyrst Felix Schwar
zenbergs” foremærssejl, og fokkemasten 
stod i lys lue. Hurraråbene ville ingen ende 
tage, spændingsniveauet og koncentrati
onen havde ffa slagets start været på bri
stepunktet, og flammerne fra ”Fyrst Felix 
Schwarzenberg” gav Niels Christian troen 
på sejr og overlevelse. Hurraråbene gjal
dede hen over Helgolands-bugtens spejl
blanke vandoverflade, marinehueme blev 
kastet i vejret, og Niels Christian drog for
mentlig et lettelsens suk.

Da ”Fyrst Felix Schwarzenbergs” ma- 
skinpumpe tidligere var blevet ramt og 
ødelagt, og da den var eneste mulighed 
for at bekæmpe og slukke ilden effektivt 
så højt oppe, var mandskabet ikke i stand 
til at forhindre ilden i at brede sig. Sam
tidig med at panikken bredte sig på øver
ste dæk, væltede ild og røg ud ad kanon
portene på ”Fyrst Felix Schwarzenbergs”

Figiir 21: Fregatten ”Fyrst Felix Schwarzenberg" 
med fortoppen i brand. ”Graf Radetzky” skyder 
frem for at dække sin våbenfad le mod beskydning. 
(Maleri af N. C. M. F. Dahl, Frederiksborg Slot, 
redigeret).
Foto: John Vidførle-Pedersen, oktober 2019.

batteridæk, og snart stilnede ”Fyrst Felix 
Schwarzenbergs” kanoner af, da linieskib
skaptajn Wilhelm von Tegetthoff beslutte
de sig for at afbryde kampen for at undgå 
en katastrofe og i stedet søge mod neutralt 
farvand ved Helgoland for der at bekæmpe 
den farlige ildløs, som, hvis den bredte sig 
til resten af skibet og krudtmagasinet, ville 
tilintetgøre den 64 meter lange fregat med 
dens næsten 500 mand store besætning.

Wilhelm von Tegetthoff var nødt til at 
afbryde kampen og søge ind til Helgoland 
for at redde sit skib og besætning. Såfremt 
kamphandlingerne ikke havde fundet sted, 
hvor de nu engang gjorde - tæt på neutralt 
farvand som muliggjorde flugten og friste
det - var linieskibskaptajn Wilhelm von 
Tegetthoff ombord på Schwarzenberg al
drig sluppet ud af den fatale situation hans 
skib befandt sig i.

42. Beslåede(=sejlet pakkes sammen og bindes fast til rå, bom eller stang) foremærssejl (formastens sejl)
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DEN ØSTRIGSK-PREUSSISKE ESKADRE

NAVN HESTEKRAFT

SCHWARZENBERG
Søsat: 1862 400

RADETZKY 
Søsat: 1854 300

ADLER
Søsat: 1847 150

BLITZ
Søsat: 1862 80

BASILISK
Søsat: 1862 80

SUM 1010

SAMLET 
KANONANTAL BESÆTNING

50 498

31 372

2 110

2 66

2 66

87 1112

Da orlogskaptajn Edouard Suenson erfare
de den østrigske eskadres flugt, signalere
de han med det samme til flådens hurtigste 
fartøj: skruefregatten ”Jylland” om at for
følge fjenden, inden denne nåede neutralt, 
engelsk farvand.

Desværre indtraf der den omstændighed, 
at styreapparatet på fregatten ”Jylland” 
blev beskadiget, da en granat sprang og 
raserede chefkahytten, hvilket betød, at 
”Jylland” ikke længere lystrede roret. Selv 
om reparationen blev foretaget hurtigt,

Figur 22: ”Kampen ved Helgoland den 9. maj 1864". Maleriet viser slutfasen af kampen ved Helgoland. 
Til højre i billedet ses først admiralskibet "Niels Juel" - dernæst fregatten "Jylland" og til sidst korvetten 
"Heimdal". Til venstre i billedet ses den brændende fregat "Fyrst Felix Schwarzenberg". Maleriet kan ses på 
Frederiksborg Slot og er malet afN. C. M. F. Dahl. Foto: John Vidførle-Pedersen / oktober 2019.
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Figur 23: "Ombord i skruefregatten "Niels Juel" under slaget ved Helgoland den 9. maj 1864". Malet 1897- 
98 af Chr. Molsted/ Frederiksborg Slot. Foto: John Vidførle-Pedersen /6. oktober 2019. 1 billedets højre 
hjørne ses fregatten "Fyrst Felix Schwarzenberg " med brændende fortop.

lykkedes det ikke for fregatten ”Jylland” 
at forhindre Schwarzenbergs flugt. Fregat
terne ”Niels Juel” og ”Jylland” fortsatte 
dog beskydningen af de flygtende skibe 
med deres bovkanoner, men granater og 
kugler nåede desværre ikke deres mål, og 
da Suenson erfarede, at de østrigske skibe 
var så langt inde på engelsk søterritorium, 
så de danske granater ville falde i neutralt 
engelsk farvand, gav han klokken 16:30 
ordre om at indstille skydningen.

Den danske eskadre med dampen oppe 
lagde sig nu på behørig afstand uden for 
engelsk søterritorium for der at observe
re fjendens kamp mod branden ombord 
på Schwarzenberg. Få hundrede meter 
fra Helgolands klipper kunne fyrbøder og 
kullemper Niels Christian Jensen se den 
østrigske fregat ”Fyrst Felix Schwarzen
bergs” forreste undermast og topstangen 

stå som to kæmpemæssige fakler på fre
gattens fordæk.

Stemningen ombord på de danske krigs
skibe var berusende, hurraråbene gjaldede 
over alt fra ”Niels Juels” maskinrum i bun
den af skibet til øverste batteridæk, men 
på trods af den umiddelbare glæde over 
fregatten ”Fyrst Felix Schwarzenbergs” 
skæbne havde Niels Christian og den øv
rige besætning en trykkende følelse af, at 
kamphandlingerne ville blive genoptaget 
den næste dag, når østrigerne på grund af 
firetyvetimers43 reglen var nødsaget til at 
forlade fristedet.

Niels Christians bange anelse blev ce
menteret kort tid efter, da fregatten ”Jyl
land” lagde sig op på siden af ”Niels Juel”, 
og ”Jyllands” kaptajn - orlogskaptajn Peter 
Christian Holm - havde råbt: Leve kom
mandøren”. Hertil replicerede eskadrechef

43. Krigsførende landes orlogsfartøjer har ret lil at blive repareret i neutralt farvand/havn. men kun i det omfang, det er 
nødvendigt for fonsat sødygtighed. Herefter skal fanøjet afsejle inden 24 limer. Denne tidsperiode var i tilfældet med 
de østrigske skibe og for så vidt også de danske - 36 timer.
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Figur 24: "Det østrigske flagskib "Schwartzenbergs " brand under slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 
Malet af Carl Neumann 1864 / Frederiksborg Slot. Yderst til højre i billedet ses ”Niels Juel" efterfulgt af 
"Jylland". Foto: John Vidførle-Pedersen /6. oktober 2019.

Suenson: ”Tak, orlogskaptajn Holm. Vær 
klar til at slås igen”44

Hvor meget af selve det to en halv time 
lange søslag min tipoldefar Niels Christian 
Jensen havde mulighed for at se, er et godt 
spørgsmål, da krudtrøgen under hele slaget 
lå tæt og lavt over vandet mellem de kæm
pende skibe, hvilket betød at kanonerernes 
udsyn ombord på de danske krigsskibe var 
begrænset, men hurtigt lærte de at skyde 
efter glimtene fra de østrigske kanoners 
udmundingsild.

Niels Christians placering i storlugen 
(midtskibs, se maleriet, som netop illu
strerer, hvor Niels Christian var placeret) 
har ikke givet ham tid eller mulighed for 
at ænse meget af slagets gang, dertil var 
han for beskæftiget med at række krudt og 
kugler op til kanonbesætningen på øver
ste batteri dæk. Ydermere var placeringen 
midtskibs en meget udsat position, da mid

ten af skibet var et centralt sigteobjekt, 
hvilket også var tilfældet med ”Fyrst Felix 
Schwarzenberg”, som midtskibs blev gen
stand for de danske krigsskibes beskyd
ning.

Efter ”Fyrst Felix Schwarzenbergs” 
flugt til neutralt farvand blev kampen ind
stillet, og Niels Christian samt den øvrige 
besætning smed sig på dækket ved siden 
kanonerne, trætte og udkørte oven på lar
men fra kanonerne og kampen med livet 
som indsats. Frygten for ikke at vende til
bage til barndomshjemmet og smedjen i 
Nyråd overskyggede stilheden fra de tavse 
kanoner.

Den infernalske larm gjorde mangen en 
marinesoldat døv resten aflivet, og det var 
også tilfældet med Niels Christian.

Under det mere end to timer lange sø
slag oplevede Helgolands befolkning, at 
vinduer og døre i deres huse rystede i takt 

44. ”Krigen på havet: 1864 - omkring Jylland" af Benno Blæsild
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med de mange kanoners buldren, alt i me
dens de på afstand på toppen af øen iagt
tog bråvallaslaget imellem den danske - og 
østrigske flåde.

Den lille engelske øbefolkning havde 
spændt fulgt kampen på havet - ikke fordi 
de fra søslagets start kunne se så meget, kun 
toppen af skibenes master ragede op over 
krudtrøgen, men pludselig fik de kampen 
helt ind på livet, da ”Fyrst Felix Schwar
zenberg” efter at være sat i brand flygtede 
og søgte tilflugt og fristed på engelsk søter
ritorium, som var neutralt farvand.

Ombord på fregatten ”Niels Juel” arbej
dede Niels Christian ihærdigt under den 
stjemeklare majnat. Bådmandsstolene med 
arbejdende håndværkere hang i rigningen45 
ikke kun på ”Niels Juel”, men i særdeles
hed på fregatten ”Jylland”, som var hårdest 
medtaget. Begge skibes besætning arbej
dede målrettet på at få repareret og klar
gjort skibet til næste dags kamphandling.

For eskadrechef Suensons vedkommen
de havde han indtil cirka klokken 20 den 9. 
maj 1864 besluttet at belejre østrigerne og 
fuldende den danske sejr46, når 36 timers 
fristen udløb klokken 4 morgen den 11. 
maj. 1 ”Niels Juels” logbog fremgår det, at 
eskadrechefen klokken 22 den 9. maj mod
tog signal fra korvetten ”Heimdal” om, at 
de østrigske skibe så ud til at ville forla
de neutralt farvand. Hvorfor Suenson ikke 
reagerede på oplysningen om østrigemes 
formodet flugtforsøg står hen i det uvisse. 
Af ”Niels Juels” logbog, forfattet af orlog
skaptajn Edouard Suenson, fremgår det, 
at han klokken 3 om natten den 10. maj 
modtog et telegram om nye ordrer. Tele

grammets ordlyd var: På grund af forven
tet våbenhvile den 12. maj skal eskadren 
returnere til Norge. Afsenderen var mari
neminister Otto Hans Lütken - svigerfar til 
orlogskaptajn Edouard Suenson.

Løjtnant Giødesen - som var ombord 
på fregatten ”Jylland” og herfra havde 
observeret en lille sejlbåd lægge til fre
gatten ”Niels Juel” og en repræsentant 
fra Helgolands guvernør medbringende 
en posttaske gå ombord - siger samstem
mende med engelske kilder, at eskadrechef 
Edouard Suenson allerede havde modtaget 
telegrammet omkring klokken 20 den 9. 
maj47. Såfremt den udlægning er den san
de telegramfortælling, forklarer det måske, 
hvorfor orlogskaptajn Suenson ikke rea
gerede på oplysningen fra korvetten ”He
imdal” om østrigernes flugt. Han havde 
simpelt hen fået en lodret ordre om at for
lade kamppladsen. Hvorfor eskadrechefen 
Edouard Suenson så noterede et andet tids
punkt i logbogen - klokken 03 - er gåde
fuldt. En plausibel forklaring kunne være, 
at orlogskaptajnen ved selvsyn (når det var 
blevet lyst nok) ville konstatere, om den 
østrigsk-preussiske eskadre virkelig var 
undsluppet hans jerngreb48. Spørgsmålet 
er så, hvis det ikke havde været tilfældet, 
om orlogskaptajnen så ville have indledt 
jagten på østrigerne og givet dem dødsstø
det, velvidende at han havde et telegram 
liggende, som meddelte retræte. Det står 
hen i det uvisse.

Da tirsdag morgen den lO.maj oprandt 
forventede Niels Christian og hans kamp
fæller ombord at finde den østrigske 
eskadre liggende på sin ankerplads ved 

45. Et sejlskibs master, bomme, tovværk m.m.

46. "Krigen på havel: 1864 - omkring Jylland" side 101 saml side 150 af Benno Blæsild.

47. "Søkrigsbegivenhedeme i 1864" side 255 af kaptajn Ouo Georg Liitken (søn af marineminisier Ouo Hans Liitkcn)

48. "Krigen på havel: 1864 - omkring Jylland" side 151 af Benno Blæsild
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Helgoland; men han og den øvrige besæt
ning måtte skuffende konstatere, at fjen
den i nattens mulm og mørke med slukke
de lanterner havde listet sig ud af neutralt 
farvand og sat kursen mod sikker havn og 
frelse i Cuxhafen ved Elbens udløb. Her 
ankrede den østrigsk-preussiske flåde op 
tidligt om morgenen den 10. maj 1864.

At Tegetthoff besluttede at snige sig 
ud af neutralt farvand for at sætte kursen 
mod Cuxhaven ved Elbens udløb skyldtes 
formentlig, at det var kommet orlogskap
tajnen for øre, at de danske fregatter også 
havde lidt stor skade og været i brand, 
hvilket var en skrøne og usandt, men ikke 
desto mindre hovedårsagen til, at von Te
getthoff turde tage risikoen og forlade en
gelsk søterritorium.

Havde orlogskaptajn von Tegetthoff væ
ret vidende om de faktiske forhold, havde 
han formentlig ikke forsøgt den noget risi
kobetonede flugt.

Ved at anbringe sin eskadre i sikker
hed i Cuxhafen forhindrede Tegetthoff, at 
danskerne kunne drage fordel af deres sejr 
ved den nært forestående våbenhvile. Fra 
at være et totalt nederlag kunne flugten til 
Cuxhafen, hvis den lykkedes, vende hele 
situationen på hovedet, så et klart neder
lag kunne opfattes som en uafgjort fægt
ning, hvilket det også blev i den tyske - og 
østrigske presse. Orlogskaptajn Tegetthoff 
gav dog senere efter krigens afslutning ved 
flere lejligheder udtryk for, at den reelle 
sejrherre ved Helgoland var den danske 
eskadre ledet af eskadrechef, orlogskap
tajn Edouard Suenson.

I sin levnedsbeskrivelse skriver min tip
oldefar Niels Christian Jensen følgende:

"En af mine største sorger har i mange, 
mange år været, at vi ikke fik taget "Fyrst 
Felix Schwarzenberg", fordi englænde
ren49 kom os i vejen Siden 1864 skriver 
Niels Christian videre: "har jeg hvert år 
holdt hviledag den 9. maj og ret fordybet 
mig i minderne derom

Den østrigske orlogskaptajn von Teget- 
thoff blev på baggrund af søslaget, som 
den østrigske regering fejlagtigt valgte at 
opfatte som en sejr, udnævnt til kontre-ad- 
miral, selv om de østrigske tabstal - 37 
døde og 93 sårede - var mere end dobbelt 
så store som de danske.

Efter at have konstateret østrigemes 
flugt og klargjort skibene til den videre 
sejlads, lettede Nordsøeskadren anker tirs
dag morgen klokken 9 og forlod farvandet 
omkring Helgoland og satte kursen mod 
Christiansand i Norge, hvor de døde kunne 
blive begravet.

Begravelsen i Christiansand af de 
danske marinesoldater blev et smukt til
løbsstykke50, hvor hele byen sørgede og 
respektfuldt fulgte de faldne danske sol
daters blomstersmykkede kister til deres 
sidste hvilested. Tabstallet på dansk side 
udgjorde 17 døde samt 54 sårede. Fregat
ten ”Jylland” havde lidt det største menne
skelige dødstab med 12 døde og 29 sårede. 
”Heimdals” besætning var sluppet nådigst 
fra slaget med kun 2 sårede besætnings
medlemmer. På ”Niels Juel” var tabstallet 
to døde samt 23 sårede.

Efter begravelsen den 13. maj om ef
termiddagen og under salut fra korvetten 
”Heimdal” forlod den danske eskadre sent 
på aftenen Christiansand med kurs mod 
København.

49. Den engelske fregat ”Aurora” lagde sig imellem de danske- og østrigsk-preussiske skibe, da fjenden var kommet ind 
på engelsk søterritorium.

50. ”Nordsøeskadren og kampen ved Helgoland den 9. maj 1864" af O. Liitken, og "Krigen på havet: 1864 - omkring 
Jylland" af Benno Blæsild.
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Søndag den 15. maj om morgenen passe
rede fregatten ”Niels Juel” med en meget 
lettet Niels Christian ombord Kronborg 
om styrbord, og efter et kort ophold ud for 
Helsingør, hvor byens indbyggere på af
stand fik lejlighed til med musik og hurra
råb at hylde sejrherren ffa Helgoland, satte 
Nordsøeskadren kursen mod hovedstaden 
og snart ville den kunne ankre op på Kø
benhavns Rhed.

Hovedstadens befolkning havde alle
rede dagen før fået vished om eskadrens 
ankomst, og fra tidlig søndag morgen val
fartede tusindvis af københavnere til Told
boden og Langelinie for at byde den sejrri
ge eskadre velkommen hjem.

Ved middagstid ankrede Nordsøe
skadren op på Københavns Rhed, hvor 
fregatten ”Sjælland” og korvetten ”Thor” 
sammen med de mange københavnere jub
lede og råbte hurra - og jubelen ville ingen 
ende tage, da kongechaluppen51 viste sig i 
Bomløbet52 på sin vej til fregatten ”Niels 
Juel”, hvor Niels Christian og den øvrige 
besætning overværede kong Christian den 
Niendes besøg og overrækkelse af Stor
korset til orlogskaptajn Edouard Suenson. 
Efter overrækkelsen takkede han besæt
ningen for dens mod som ”tapre danske 
matroser”, hvorefter han gik ned i skibet og 
hilste på de sårede. Efter at kongen havde 
forladt ”Niels Juel” i kongechaluppen, gik 
eskadrechefen - Edouard Suenson - i land 
for at modtage jubelen fra den forsamlede 
menneskemængde, som stadig befandt sig 
på Toldboden.

Sejren ved Helgoland den 9. maj 1864 
fik ikke nogen militær betydning for kri
gens gang, men det var ikke desto min
dre en betydningsfuld sejr for den danske

Figur 25: Th. Steins mindesmærke over viceadmiral 
Edouard Suenson og Slaget ved Helgoland den 9. 
maj 1864. Monumentet, som står i Store Kongens
gade ved Nyboder, er rejst i 1889.
Foto: John Vidførle-Pedersen/sept. 2019

befolknings mentale tilstand og moral, 
da sejren trods alt mindede befolkningen 
og Niels Christian om, at den danske flå
de stadig udgjorde et stærkt bolværk - et 
stærkt forsvar af de danske øer - mod den 
talstærke og fremrykkende fjende. Mari
neminister Otto Hans Lütkens ordre om 
tilbagetrækning af Nordsøeskadren til 
Christiansand ændrede udfaldet af kamp
handlingen ffa en heroisk sejr til et totalt 
strategisk nederlag for Danmark.

Hvis det var lykkedes at sænke eller erobre 
de østrigske fregatter, ville det alt andet lige 
have sat den danske forhandlingsdelegation 

51. Almindeligvis er en chalup en mellemstor robåd, som tilhører marinen. En kongechalup transporterer kongen til og fra 
et skib. I det her tilfælde: fregatten ”Niels Juel”.

52. Sejlløb i Københavns Havn mellem Toldboden og Flådens Leje.
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i en helt anden og stærkere forhandlings
position ved den forestående våbenhviles 
fredsforhandlinger i London.54

Slaget ved Helgoland blev en ubetyde
lig parentes i krigshistorien, fordi de le
dende politiske kredse i København ved 
deres manglende opbakning forhindrede 
de kompetente ledere på krigsskuepladsen 
i at fuldføre det arbejde, politikerne havde 
pålagt dem.55

Summa summarum: Beslutningen om 
ikke at gøre arbejdet færdigt fratog i efter
tiden krigsveteraner som min tipoldefar, 
Niels Christian Jensen, den hæder, som 
han og de øvrige veteraner ærligt havde 
fortjent på baggrund af deres heroiske ind
sats under slaget ved Helgoland. At kends
gerningen om den manglende beundrings
værdige sejr samt den tabte krig med alt, 
hvad det indebar af tabte landområder56 
og selvværd martrede min tipoldefar re
sten af hans levetid og var uden tvivl en 
af årsagerne til, at hans deltagelse i krigen 
stort set inden for familien blev forbigået i 
tavshed. Vi havde tabt krigen og var fra det 
ene øjeblik reduceret fra en ikke ubetyde
lig stat bestående af Kongeriget Danmark 
med tilhørende hertugdømmer til en små
stat uden betydning. Det ramte alle dan
skere - inklusiv min tipoldefar.

Marinesoldaten og matrosen ombord 
på den danske Nordsøeskadre havde ydet 
en formidabel præstation med store per
sonlige ofre og omkostninger, som havde 
fortjent bedre end den skæbne af ligegyl
dighed57, som prægede eftertiden og først 

meget sent i veteranernes liv fik den på
skønnelse, de havde fortjent.

Efter fregatten ”Niels Juels” hjemkomst 
til Københavns Rhed den 15. maj håbede 
Niels Christian og den øvrige besætning 
formodentlig på, at livet på havet var forbi 
for deres vedkommende i og med våben
stilstanden havde været et faktum siden 12. 
maj 1864, hvor fredskonferencen i Lon
don påbegyndte. 1 slutningen af juni må
ned 1864 brød krigen imidlertid ud igen, 
Als blevet løbet over ende af preussiske 
soldater, og den danske regering så ingen 
anden udvej end at indlede fredsforhandlin
ger med Østrig og Preussen. Der var ikke 
tale om nogen reel forhandling, dertil stod 
Danmark alt for svagt. Det blev et diktat: 
De tre hertugdømmer skulle afstås.

Den endelige fredsslutning skulle finde 
sted i Wien den 31. oktober 1864.

Længe før krigsudbruddet havde den 
danske regering bestilt en panserfregat i 
England. Panserfregatten, som blot havde 
faet betegnelsen nummer 61 og senere blev 
den døbt ”Danmark”, var færdigbygget, 
men på grund af krigssituationen ønskede 
England ikke at udlevere den. Med udsig
ten til fredsslutning i Wien den 30. okto
ber 1864 tillod England Danmark at hente 
panserfregat no. 61 i Glasgow (Greenock) 
- dog uden dens armering. Det blev så fre
gatten ”Niels Juels” lod at sejle panserfregat 
no. 61' besætning til Greenock i Skotland.

Mandag den 5. september 1864 for
lod skruefregatten ”Niels Juel” endnu en 
gang Københavns Rhed med kurs mod 

53. Benno Blæsild: Krigen på havel: 1864 - omkring Jylland side 153.

54. Benno Blæsild: Krigen på havet: 1864 - omkring Jylland side 143

55. Benno Blæsild: Krigen på havet: 1864 - omkring Jylland side 153. spalte 2 linje 6-11 (direkte citat)

56. Hertugdømmerne Slesvig. Holsten samt Lauenborg

57. Benno Blæsild: Krigen på havet: 1864 - omkring Jylland side 189.
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Nordsøens vande - denne gang dog ikke 
i krigsøjemed. Sejladsen over Nordsøen 
var stormfuld, og efter en uges hård med
fart nåede man endelig den lille skotske 
by, Cromaty, hvor man fik kul ombord. 
Herefter satte man kursen mod Glasgow 
(Greenock), passerede Isles of Lewis 
(Stornoway), Isle of Mull (Tobermory), 
byen Campbeltown mod syd for til sidst 
at ankomme til Greenock torsdag den 22. 
september 1864. Panserfregat nummer 61' 
besætning gik i land, og Niels Christian 
og de øvrige fyrbødere gik i gang med at 
rense kedler, fylde vand på, bringe nyt kul 
ombord og destillere vand til hjemrejsen.

Nitten dage efter afrejsen fra Greenock 
i Skotland stævnede ”Niels Juel” ind i Flå
dens Leje i København. Togtet var til ende, 
og Niels Christian kunne langt om længe 
sige farvel til sine besætningskammerater, 
som han havde delt skæbne-fællesskab 
med siden indkaldelsen i november året 
før. Han var sluppet levende fra krigs
skuepladsen på havet ved Helgoland - og 
glædede sig nu til at lægge død og ødelæg
gelse bag sig og vende hjem til barndoms
hjemmet i Nyråd.

I slutningen af oktober 1864 skete det 
så: Niels Christian Jensen, marinesoldat og 
fyrbøder, nummer 319, hjemsendes.

Vel hjemkommet til Nyråd genoptog 
den 24-årige Niels Christian Jensen sit 
gebet som smedesvend hos sin far Jens 
Hansen, som var blevet en ældre herre på 
65 år og godt kunne bruge sin søns hjælp 
i smedjen. Allerede tre år efter hjemkom
sten overtager Niels Christian forretningen 
og bliver smedemester.

To år tidligere - den 23. februar 1866 
- var Niels Christian blevet gift med sin 
trolovede fra Bakkebølle - Karen Marie 
Pedersen, som var datter af træskomand, 
Peder Jensen, født i Stuby og hustru Ane 
Sophie Hemmingsdatter, som var født i 
Bakkebølle. Karen Marie Pedersens far 

nåede ikke at se sin datter blive viet i Vor
dingborg Kirke til smedesvend Niels Chri
stian Jensen, da han, Peder Jensen, allerede 
går bort i december 1865. Inden da er det 
formentlig kommet til hans kendskab, at 
hans datter er gravid og skal nedkomme 
i juni måned 1866. Bryllupsplaneme for 
det unge pars kommende bryllup i februar 
1866, har han uden tvivl også været indviet 
i og kunnet glæde sig over.

Den 24. juni 1866, seks måneder efter 
brylluppet, nedkom Karen Marie Pedersen 
med en datter kaldet Anna Petrea. Herefter 
fulgte to fødsler med to års mellemrum: i 
1868 og 1870, begge piger - som desværre 
døde få måneder efter fødslen.

Så gik der igen to år, og i slutningen 
af den første efterårsmåned i 1872, kom 
det første drengebarn til verden. Han blev 
døbt Niels Peter. Endnu én dreng kom til i 
1874, Christian Adolph, og smedefamilien 
bestod nu af tre børn, de to drenge og pigen 
Anna Petrea. Fredag den 17. oktober 1879 
kom min oldefar, Sophus Frederik Jensen, 
til verden. Nu var den lille smedefamilie 
fuldtallig.

Deres eneste datter, Anna Petrea, blev 
i 1887 gift med snedker Jacob Julius 
Mikkelsen. Ægteparret Jacob Julius og 
Anna Petrea Mikkelsen fik tre børn; det 
sidst-fødte bam, Anna, i 1897 i Epide
mihuset i Nykøbing Falster, hvor hendes 
mor, Anna Petrea, døde kort efter fødslen. 
Dagen efter moderens død i Epidemihuset 
blev datteren døbt og kaldet Anna - efter 
sin moder.

I sin levnedsbeskrivelse skriver Niels 
Christian Jensen, at han og Karen Marie 
Pedersen ved flid og nøjsomhed har for
mået at give deres børn et trygt og godt liv. 
Den ældste dreng, fortsætter Niels Christi
an, er herregårdsgartner ved Holsteinborg 
Gods, den næstældste er skibskaptajn og 
bor på Thurø. Og min yngste søn, Sophus 
Frederik Jensen, som jeg bor hos, er sme
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demester og fortsætter min forretning, 
slutter Niels Christian Jensen, hvis hustru, 
Karen Marie, på tidspunktet for levneds
beskrivelsens udfærdigelse, er afgået ved 
døden. Det skete allerede i oktober 1911. 
Nu sidder Niels Christian i smedehjemmet 
i Nyråd Hovedgade som 85- årig og tænker 
tilbage på et langt og begivenhedsrigt liv 
fyldt med glæder og sorger.

Min tipoldefar, Niels Christian Jensen, 
døde onsdag den 12. oktober 1927 i hjem
met i Nyråd Hovedgade - 87 år gammel. 
Han blev skånet for den store sorg at mi
ste to af sine drenge, Niels Peter i 1934(62 
år) og den næstældste Christian Adolph i 
1929(55 år). Christian Adolph kun to år ef
ter faderens død.

Christian Adolphs skæbne er tragisk. 
Hans far, Niels Christian Jensen, overle
vede søslaget ved Helgoland, overlevede 
utallige storme i den oprørske, forblæ
ste og fjendtlige Nordsø under sin tjene
ste på skruefregatten ”Niels Juel”. Hans 
næst-ældste søn, Christian Adolph Jensen, 

sejlede som skibskaptajn i det selvsamme 
oprørske hav, som sin far, men i fredstid. 
Alligevel led han den sørgelige skæbne at 
gå ned med sit skib ”Martin Nisson” ved 
Shetlandsøerne en råkold decemberdag i 
1929. Skibsvraget - med bunden i vejret 
- drev i land ved Scarsborough-bugten på 
Shetlandsøerne. Min oldefars bror, skib
skaptajn Christian Adolph Jensen, fandt 
man desværre aldrig. Nordsøens vand blev 
hans skæbne.

Den eneste af mine tipoldeforældres fire 
børn, der fik et forholdsvist langt liv, var 
min oldefar, smedemester Sophus Frederik 
Jensen. Han døde på Alderdoms-hjemmet, 
Primulavej, den 14. oktober 1960, tre dage 
før han ville være fyldt 81 år. Han blev 
begravet på Vordingborg Kirkegård på sin 
fødselsdag den 17. oktober.

Sophus Frederik Jensen efterlod sig to 
børn: Anna Maren Dorthea Jensen, som 
senere blev gift med slagtermester Franz 
Ferdinand Homuff og min morfar beslag
smed Joseph Florentinus Jensen.
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Kampen ved Helgoland
(Maj 1864)

Af Christian Richard?8

Stærke Drøn fra Nordhavsbølge, 
friske Pust ffa Helgoland, 
med den grønne Tang i Følge 
Sejr I bar til Danmarks Strand! 
Det var som i gamle Dage, 
det var Glimt af Nordhavs Sky: 
Det var os som turde jage! 
Det var ham som maatte fly!

»Jyllands« Bryst sin Harme svaler, 
leger ej bag Klitten Skjul; 
lystigt »Hejmdals« Hane galer, 
Torden ruller fra »Niels Juel«. 
Skudt i Brand ved danske Brande, 
flammer Fjendernes Fregat, 
lyser over mørke Vande 
som et Fyr i Danmarks Nat. 
Tak I gjæve Orlogshelte, 
det var Bad paa lummer Dag! 
Nu hos Vaarens lyse Telte 
vajer ungt det gamle Flag!

58. Emst Christian Richardt født 25. maj 1831 i København. Dansk digter og teolog som i 1865 blev gift med Marie Koes 
Hammerich. datter af rektor Martin Hammerich og Anna Mathea Holgersdatter Aagaard. Martin Hammerich var i 
perioden 1866-1881 ejer af godset Iselingen. Ernst Christian Richardt døde i 1892 i Vemmetofte, ligger begravet i 
Ørslev, Barse Herred.
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Distrikt 13 fejrer 
Zontas 100-års 
jubilæum.

Kort version af Zonta Internationals

og Zontas lokale historie.

Af Eva Nielsen
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Forhistorien
Diskussionen om kvinders rettigheder og 
stilling i samfundet tog fart i 1800-tallet. I 
revolutionsåret 1848 blev den første kon
ference om kvinders rettigheder holdt i Se
neca Falls i USA.

”Clara Raphael - tolv breve” udkom i 
Danmark i 1850, hvor den indvarslede 
kvindebevægelsen og udløste en hel litte
rær fejde. Den begyndende industrialise
ring ændrede livsmønstret. 1857 vedtoges 
loven om ugifte kvinders myndighed. I 
1869 udkom John Stuart Mills bog: ”On 
the Subjection of Women”. Den udkom al
lerede samme år på dansk med forord af 
Georg Brandes. Den organiserede kvin
debevægelse startede med dannelsen af 
Dansk Kvindesamfund i 1871. Universite
tet blev åbnet for kvinder i 1875, og dis
kussionen om kvinders valgret intensive
redes. 1915 fik danske kvinder valgret og 
blev valgbare til rigsdagen (Folketing og 
Landsting). 1922 vedtoges loven om gifte 
kvinders myndighed.

Zonta dannes
Den 8. november 1919 dannede 9 klubber 
The Confederation of Zonta Clubs ved 
at møde i Buffalo i staten New York, USA 
på initiativ af journalist og forfatter Mari
an de Forest. Mary E. Jenkins, publicist og 
medlem af klubben i Syracuse, blev valgt 
til organisationens præsident. Vedtægterne 
blev vedtaget, og man valgte at kalde or
ganisationen Zonta. Ordet stammer fra en 
Sioux-indiansk dialekt. Det betyder: tro
værdig, en man kan stole på.

Zontas første Convention, organisatio
nens højeste myndighed, fandt sted i New 
York i 1921. Man blev enige om, at Zontas 
formål skulle være: At gøre organisationen 
større, samt at fremme professionalismen 
blandt kvinder og kammeratskabet blandt 
medlemmerne.

Zonta fik sin første sekretær i 1924, og 

hovedkontoret flyttede i 1928 til Chicago. 
Organisationen udviklede et klassifikati
onssystem. For at organisationen kunne 
påvirke samfundsudviklingen skulle med
lemmerne have ledende stillinger inden
for professionerne eller i offentlige eller 
private virksomheder. En klub måtte kun 
have et medlem fra hver klassifikation for 
at sikre bredden i organisationen.

Ved Convention 1926 blev vedtægterne 
ændret, så der kunne dannes Zonta klubber 
uden for Nordamerika. Tre Zonta-medlem- 
mer foretog en venskabsrejse til Europa i 
1929 for at sprede budskabet om Zonta. 
Zonta klubberne arbejdede på at påvirke 
kvinders arbejdsvilkår, og man ydede bi
stand til nødlidende kvinder og børn i Tyr
kiet og til piger i Serbien.

1930- 1945
Denne periode prægedes først af den sto
re depression, dernæst af 2. Verdenskrig. 
Zonta voksede langsommere i denne peri
ode, men udvidede sine formål og sit terri
torium. I Europa dannedes en klub i Wien 
i 1930 og en i Hamburg i 1931. Klubben 
i Wien blev som alle andre internationale 
klubber i Østrig opløst af nazisterne ved 
Anschluss 1938; den genopstod i 1956, da 
Østrig igen blev en suveræn stat. Klubben 
i Hamburg var registreret i Hamburgs of
ficielle forenings register, og skulle efter 
nazisternes magtovertagelse derfor ude
lukke sine jødiske medlemmer. Det fandt 
klubben var i modstrid med vedtægterne 
og Zonta ånden, hvorfor man valgte at 
lade klubben strege af foreningsregisteret. 
Klubben gik underjorden, men mødtes når 
det var muligt. Efter 1949 genoptog man 
forbindelsen til Zonta International. Begge 
klubber fik deres gamle ZI-numre igen. I 
1935 dannedes to Zonta klubber i Norden: 
en i København og en i Stockholm. 1937 
dannedes Aalborg Zonta klub og i 1941 så 
en klub dagens lys i Reykjavik.
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De danske Zonta pionerer i København var 
redaktør Esther Göthe, direktør Else lllum, 
MF Gerda Mundt, mag.art. Aslaug Møller 
og leder af vævestuen Emilie Trolle.

Convention 1930 vedtog navneændring til 
Zonta International, Zl, og udvidede for
målet:
Work for the advancement of understand
ing, goodwill and peace through a world 
of fellowship of executive women, women 
in business and professions united in the 
Zonta ideal of service.

Convention 1935 tilføjede endnu et 
formal:
Improve the legal, economic and profes
sional status of women.

1944 fik formålsparagraffen denne ordlyd: 
Improve the legal, political, economic and 
professional status of women.

Under krigen måtte man aflyse to Conven
tions.

Fra krigens slutning til 1962
Zonta International var en af de NGO-er, 
som var repræsenteret ved FNs åbnings
møde i San Francisco i 1945. ZI har lige 
siden støttet FNs arbejde.

The Commission on the Status of Women, 
CSW, blev oprettet 1 1946 først som en un
derkommission, men på grund af danske 
Bodil Begtrups1 indsats blev den en kom
mission i sin egen ret. Kvindekommissio
nen, CSW, mødes hvert år i marts. Den har 
45 medlemmer og medlemskabet går på 
omgang mellem medlemslandene.

Efter krigens afslutning voksede Zonta og 
blev en mere aktiv organisation. 1 1956 
havde organisationen mere end 12.000 
medlemmer i 379 klubber i 14 lande - næ
sten en tredobling siden 1940.

Det første formelle internationale ser
viceprojekt blev vedtaget for perioden 
1946-48: Action for World Peace. 1952 
vedtog organisationen det næste projekt: 
Friendship Project. Formålet var at styr
ke erhvervsmæssig og kulturel udveksling 
mellem medlemmer i forskellige lande.

Det var de samme tanker, der prægede 
klubberne internt. Mange medlemmer var 
de første kvinder i deres stillinger (domme
re, overlæger, rektorer) og indbyrdes støtte 
var vigtig for dem. Klubberne i Europa lå 
spredt og tilhørte ikke noget distrikt. Det 
første nordiske Zonta møde blev holdt i 
København i 1947. Man vedtog at mødes 
årligt på skift i de nordiske lande. Første 
Europæiske møde blev holdt i Zürich i 
1955.

1962 blev de nordiske lande Distrikt 
XIII med 3 ! klubber. De øvrige europæiske 
lande blev Distrikt XIV.

1960erne og 1970erne 
60eme og 70eme var en meget interessant 
tid for kvinder. Indira Gandhi blev premi
erminister i Indien, Golda Meir i Israel. 
Der opstod protestbevægelser, hvoraf nog
le var meget radikale. Feminismen blev 
etableret og flere mænd begyndte at støtte 
kvindernes krav.

Advokat Helvi Sipilä, medlem af Hel
sinki Zonta klub, blev valgt til præsident 
for Zonta International 1968-70, den første 
fra et land uden for Nordamerika.

1. Bodil Beglrup var formand for Danske Kvinders Nationalråd og leder af den danske FN-delegation i 1946, hvor hun 
blev valgt til formand for CSW. Hun blev Danmarks forste kvindelige ambassador.
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Hun repræsenterede Finland i FN og blev 
i 1972 vice generalsekretær. Den første 
kvinde på det niveau. Hun var leder af FNs 
første verdenskongres for kvinder i Mexico 
City i 1975, og tog initiativ til UNIFEM, 
FNs udviklingsfond for kvinder, nu en del 
af UN Women.

1979 vedtog FN the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimina
tion of Women, CEDA IV,

Indtil nu det vigtigste dokument om 
kvinders menneskerettigheder.

Zonta fortsatte med at vokse. I Helvi Si- 
piläs præsidenttid blev der dannet klubber 
i Afrika og i Asien.

1962-1976 gennemførte Zonta I fæl
lesskab med FN projektet Vocational and 
Teacher Training Center for Women in 
Ramallah, Jordan.

1980eme
Udviklingen af velfærdssamfundet i Euro
pa, først og fremmest i Norden, betød, 
at ny lovgivning forbedrede kvindernes 
stilling.

FNs anden verdens konference for 
kvinder fandt sted i København i 1980 og 
den tredje i Nairobi 1985.

Ved Convention 1988 i Helsinki, den 
første afholdt i et nordisk land, ændredes 
de internationale vedtægter for at gøre 
det muligt for mænd at blive medlemmer. 
Også Rotary ændrede sine regler, så kvin
der kunne optages. Der er langt flere kvin
der, der er blevet optaget i Rotary, end der 
er mænd, der er optaget i Zonta. Så vidt 
vides, er der ikke foretaget nogle egentlige 
studier over dette forhold.

1990eme
Berlinmuren faldt i 1989, og Tyskland blev 
genforenet det følgende år. Det varede ikke 
længe før alle de østeuropæiske lande hav
de folkevalgte regeringer. Sovjetunionen 
brød sammen og erstattedes af Rusland og 

flere andre selvstændige stater. Efter vold
somme krigshandlinger blev Jugoslavien 
delt i flere lande. Der var krig i Somalia 
og flere lande i Afrika. I Sydafrika ophæ
vedes apartheid, og der indførtes en ny 
forfatning. I Kina knuste magthaverne en 
fredelig demonstration for demokrati.

Sovjets sammenbrud og urolighederne i 
Afrika førte til handel med kvinder (traf
ficking) i stor skala.

Efter mange revisioner af de internatio
nale vedtægter vedtog Convention 1990 i 
Dallas, Texas, et sæt totalt reviderede ved
tægter. Ifølge disse blev Zontas vigtigste 
formål nu:

7b improve the legal, political, economic, 
educational, health (from 1994) and pro
fessional status of women.

FN fejrede sit 50-års jubilæum i 1995 
og holdt en fjerde verdenskonference for 
kvinder i Beijing. Mange Zonta medlem
mer deltog med 'Folake Solanke, den 
først ZI-præsident fra Afrika, i spidsen. 
Hun gav Zontas Internationals perspektiv 
et markant løft; det lykkedes hende at få 
foretræde for FNs generalsekretær Boutros 
Boutros-Ghali; hun argumenterede bl.a. 
for at FN i højere grad skulle anerkende 
NGOemes arbejde.

Zontas medlemstal toppede i midten 
af 1990erne med ca. 36.000 medlemmer; 
herefter blev organisationen, på linje med 
andre lignende organisationer, ramt af en 
medlemstilbagegang.

Tiden efter årtusindeskiftet
I 1983 fik Zonta Consultative Status i Euro
parådet; fra 2005 har Zonta Participatory 
Status. Zonta var aktivt medvirkende ved 
Istanbul Konventionens tilblivelse. Det er 
den mest vidtgående Convention on Pre
venting and Combating Violence against 
Women and Domestic Violence.

98



Zonta har bl. a. gennemført flg. 
programmer og projekter:

2000-2004 Reinventing India, Prevent
ing Violence Against Women 
and Girls.

2002-2006 Bosnia and Herzegovina 
Anti-Trafficking Community 
Mobilization Project, 

2008-2010 Prevention of Mother-to- 
Child Transmission of HIV 
in Rwanda, som oprettede 
mødre klinikker og gav støtte 
til selvforsørgelse i samarbej
de med landets regering.

2016-2020 Let Us Leam Madagaskar, 
som bidrager til pigers ud
dannelse i et af 
jordens fattigste lande.

Aktuelt projekt er:
2018-2020 Ending Child Marriage, som 

støtter indsatser for at gøre 
en ende på bømeægteskaber 
i 12 lande i Afrika og Asien.

Vold mod kvinder er et globalt menne
skeligt og samfundsmæssigt problem som 
engagerer Zontaklubber over hele jorden. 
Convention i Paris 1998 vedtog Zonta 
International Strategies to Eradicate Vio
lence against Women and Children, Z1S- 
VAW, som et permanent program. Det er 
blevet udviklet således, at midler nu gives 
til ZISVAW projekter på samme måde 
som til internationale serviceprojekter.

Zontas permanente uddannelsesprogram 
for kvinder omfatter nu
• Amelia Earhart Fellowship Awards til 

doktorander inden for rum- og flyteknik,
• Jane M. Klausman Scholarships til stu

dier i økonomi

• Young Women in Public Affairs Awards 
(YWPA) til unge kvinder i gymnasieal- 
deren.

Og som et foreløbigt projekt (2018-2020)
• Young Women in Technology

Ved jubilæet har Zonta International ca. 
29.000 medlemmer i 63 lande.

Zonta i Danmark 
med særligt henblik Sydsjælland, 
Vestsjælland og Sydhavsøeme
Ved 2. Verdenskrigs afslutning var der 
to Zonta klubber i Danmark, Zonta Klub 
København og Zonta Klub Aalborg. De 
to klubber og de øvrige nordiske Zonta 
klubber var meget bevidste om vigtighe
den af at have kontakt med hinanden og 
med de øvrige europæiske klubber. I 1947 
afholdtes det første nordiske Zonta møde 
i København; det blev besluttet at mødes 
årligt. 1955 blev starten på de europæiske 
Zonta møder, der blev afholdt hvert andet 
år. Klubberne var meget opsat på at blive 
yderligere integreret i Zonta International 
og pressede på, for at organisationen skulle 
oprette distrikter i Europa. Det skete i 1962 
med oprettelsen af Distrikt XIII, der om
fattede klubberne i de nordiske lande, og 
Distrikt XIV, der omfattede klubberne i det 
øvrige Europa.

1986 blev Distrikt XIII delt i tre distrik
ter. Distrikt 13 for klubber i Danmark, 
Norge og Island, Distrikt 20 for klubber i 
Finland og Distrikt 21 for klubber i Sverige. 
Efter oprettelsen af klubber i de Baltiske 
lande i 1990-eme blev klubberne i Estland 
knyttet til Distrikt 20, klubberne i Letland 
til Distrikt 21 og klubberne i Litauen til Di
strikt 13.

Med oprettelsen af Zonta Klub Køben
havn II i 1978 kom der gang i oprettelse af 
nye klubber i Danmark. 1989 var der 12 
klubber i Danmark, heraf Zonta klubben i 
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Køge, oprettet i 1989.1 efteråret 1995 over
vejede Køge Zonta Klub mulighederne for 
at oprette en klub i Næstved. Denne klub 
blev chartret 1996; i år 2000 så Sydhav- 
søemes Zonta Klub dagens lys og i 2011 
kom Vestsjællands Zonta klub til. De her 
nævnte klubber holder mindst et fællesmø
de pr. år ligesom de arbejder sammen på 
forskellig måde.

I november 2019 er der 22 Zonta klub
ber i Danmark.

Hvorfor blive medlem af Zonta
Et medlem af Næstved Zonta klub har for
muleret det sådan:

Jeg føler mig ikke som et medlem, men som 
en del af Zonta -for det er så meget mere 
end at være medlem af noget. Zonta er en 
del af min dagligdag og en del af noget 
verdensomspændende.

1 vores egen "lille ” gruppe i Næstved mø
des jeg med kvinder, som jeg kender rig
tig godt. Det er et meget stærkt netværk, 
hvor en stor del af kvinderne har været 
der i utrolig mange år og ja, jeg har været 
der et helt årti, selvom jeg netop er fyldt 
40 år. Efter jeg blev selvstændig, havde jeg 
ikke naturligt lige så mange kollegaer og 
sparringspartnere omkring mig som ellers 
i min karriere. Det fik jeg, da jeg blev in
troduceret til Zonta, og derfor var jeg ikke 
i tvivl om, at det var her, jeg hørte til.

"Kvinder hjælper kvinder" og derfor støt
ter vi op om givende projekter, hvor vi gi
ver vores medkvinder en håndsrækning, 
hvor det virkelig betyder noget og gør en 
forskel. Lokalt kan jeg selv indstille kvin
der eller projekter, som jeg syntes er vær
dige modtagere, samt være med til at be
stemme, hvem der skal være den endelige 
modtager. Det giver nerve og personlighed 
i den enkelte donation.

Vi laver i fællesskab et indbydende årspro
gram, hvor vi bliver inspireret og får man
ge interessante oplevelser - mange gan
ge bag om scenen. Det giver input både 
fagligt og personligt, som jeg kan bruge i 
mange henseender i livet.

Når jeg kigger på Zonta internationalt, så 
bliver jeg stolt. Stolt over, at vi har gjort 
os gældende i så mange år, og at vi sidder 
med ved bordet, hvor beslutningerne bli
ver truffet. Det har været hårdt og intenst 
arbejde som vores forkvinder startede for 
100 år siden, og det har jeg den dybeste 
respekt for.

Lidt om Næstved Zonta klub
Næstved Zonta Klub blev chartret som en 
del af Zonta International i 1996. Fra første 
færd har klubben haft gang i fundraising 
for at skaffe penge til serviceprojekter. 
Et af de fundraising- projekter, der stadig 
huskes i klubben, er salget af Ulla Brydes 
Zonta symbol smykker. De blev solgt om 
bord på skibet Friheden. Skibet løb tør for 
diesel og klubben for smykker. Måske var 
det held i uheld, for klubben havde glemt 
at søge Zonta International om tilladelse 
til at bruge Zonta symbolerne. Det blev 
naturligvis kritiseret, men samtidig blev 
klubben rost for det store beløb, der var 
kommet ind ved smykkesalget.

Næstved Zonta Klub bakkede i 1997 op 
om de danske klubbers rosenprojekt (salg 
af en meget smuk gul rose født ”Harflow”- 
senere døbt Zonta 1998 -fremavlet af den 
engelske rosengartner Harkness) ved at 
markedsføre et smukt silketørklæde med 
roser designet af Charlotte Sparre. Det 
blev bl.a. præsenteret på Zonta Internati
onal Convention i Paris i 1998. Alle tør
klæderne blev hurtigt udsolgt og skaffede 
indtægter såvel til Næstved som til andre 
Zonta klubber, der hjalp med salget. Hvert 
år den 8. marts, den internationale kvinde-
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dag, sælger klubben gule roser. Først var 
det rosenbuketter, så roser i kurve og nu 
roser i potter.

Ved klubbens 10-års jubilæum blev der 
afholdt et arrangement på Hotel Vinhuset. 
Temaet var cowboys og inkluderede et li- 
ne-dance show; arrangementet gav et pænt 
overskud.

Foruden at støtte Zonta Internationals 
serviceprojekter har klubben støttet det 
lokale krisecenter med julegaver hvert 
år; klubben har også støttet et krisecenter 
i Grækenland og indkøbt symaskiner til 
russiske kvinder. Klubben tilstræber hvert 
år at uddele en særlig opmuntringspris til 
en ung kvinde i Næstvedområdet, som har 
vist særligt gå-på-mod og interesse for at 
gå i gang med en uddannelse, og for hvem 
5.000 kr. vil være en hjælp i det videre for
løb. Prisen skal anvendes efter eget ønske 
til et formål, der ligger i tilknytning til ud
dannelse f.eks.: hjælp til studietur, indkøb 
af lærebøger, indkøb af edb-udstyr eller 
lign.

Klubben arrangerede og gennemførte i 
2018 Zonta Danmarks Landsmøde i Kar
rebæksminde. Et lotteri på mødet genere

rede et overskud og fredag d. 5. april 2019 
kunne Næstved Zonta Klub overrække en 
donation på 28.000 kr. til organisationen 
”Maternity Foundation”, der har som mål 
at reducere mødres og spædbørns dødelig
hed i udviklingslande og siden 2010 har 
haft Kronprinsesse Mary som protektor.

Naboklubben, Sydhavsøernes Zonta 
klub, oprettedes i år 2000. Den har gen
nem årene bl.a. støttet lokale institutioner 
og projekter som Krisecentre i Nakskov 
og Nykøbing F. Svanevig Hospice, Maribo 
Kloster, Center for Ride-fysioterapi i Ma
ribo og Unge og Sorg i Maribo.

Naboklubben Vestsjællands Zonta Klub 
chartres i 2011 og har udover almindeli
ge medlemsaktiviteter haft et helt specielt 
forhold til Bydelsmødre i Slagelse Kom
mune. Der har flere gange været afholdt 
klubmøder sammen med kvinderne fra By
delsmødre. 1 november 2015 var klubben 
f.eks. inviteret til fest hos dem. Aftenen 
blev ekstra festlig ved, at Zonta klubben 
havde en check på 5.000 med til Bydels
mødrene.

Der er stadig brug for de 
danske Zonta klubber 
og Zonta International
Kvinders stilling i Danmark og i det meste 
af den vestlige verden er radikalt foran
dret til det bedre i løbet af de sidste 100 år. 
Kvinder og mænd har nu formelt samme 
rettigheder, men alligevel er der en del for 
Zonta at tage fat på, når man ser, hvordan 
det rent faktisk ser ud. Ser vi ud i den øvri
ge verden, er det nemt at se, at der stadig er 
brug for Zonta. I visse dele af Asien, i Mel
lemøsten, i Afrika, i Mellem- og Sydame
rika er det stadig ikke en selvfølgelighed, 
at kvinder kommer i skole og far en uddan
nelse. Størstedelen af verdens analfabeter 
er kvinder. Vold mod kvinder er et problem 
i alle lande og i alle samfundslag. Største
delen af verdens rigtigt fattige er kvinder.

101



Zonta arbejder på at ændre dette således at
• Kvinders rettigheder anerkendes som 

menneskerettigheder.
• Hver eneste kvinde har mulighed for at 

udvikle og udnytte sine evner.
• 1 en sådan verden har enhver kvinde ad

gang til alle ressourcer og er repræsente
ret i besluttende organer på lige fod med 
mænd.

• I en sådan verden lever ingen kvinde i 
frygt for vold.

Zonta er ikke knyttet til nogen religion el
ler noget politisk parti.

Denne korte fremstilling af Zontas histo
rie bygger på almindelig kendte historiske 
fakta, på offentliggjort Zonta materiale 
samt egne optegnelser og research. En sær
lig tak til Past International President Mar
git Webjöm for ideen om en kort historie 
på modersmålet.

Eva Nielsen

Cand.mag. (historie/engelsk), Københavns Universitets guldmedalje 
1963. Undervist på Københavns Universitet (historisk metode), 
Danmarks Lærerhøjskole og i gymnasieskolen. Rektor for Aabenraa 
Statsskole (Gymnasium, HF, kostskole) 1975-2001. Medlem af Zonta 
siden 1996. Landsformand 2006-08, Distrikt 13 Govemor2014-16.
Medlem af ZI Centennial Anniversary Committee 2010-2020.
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