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J. Tidemand-Dal (1882-1961) 

HELLIGÅNDSHUSETS GENFØDSEL 
- den store restaurering 1926-27 

  
I middelalderen fandtes der 1 de fleste 
større byer Helligåndshuse. Disse var 
lægmandsstiftelser og må ikke forvek- 
sles med helligåndsklostre. Deres op- 
gave var nærmest at optage fattige 
syge og uarbejdsdygtige gamle. 
Helligåndshuset i Næstved er nu det 
eneste, som findes her i landet, idet der 

andetsteds kun findes mindre rester af 
sådanne bygninger. 

Helligåndshuset i Næstved 
Helligåndshuset har tidligere haft stør- 
re grund mod øst og nord, ligesom der 
utvivlsomt har hørt flere bygninger til; 
men om disse forhold kendes nu kun 
yderst lidt. På kortet i Resens Atlas fra 
1677 ses bygningen fritliggende i sin 
nuværende størrelse, medens der lidt 

mod øst ligger nogle huse, som synes 
at være af bindingsværk. 

Bygningen må efter sine arkitektoni- 
ske enkeltheder at dømme være opført 
lidt ind i 1400-årene. 

  
Fig.l. Billedet viser vestenden af Helligåndshusets sydside. Til venstre ses lidt af 
gadehuset, som blev revet ned i 1936. Midt i billedet ses døren ind til Kirkesalen, 

til højre en udvendig trætrappe, som senest i sommeren 1925 er revet ned. Den 
optræder nemlig ikke i Peter Olsen-Ventegodts maleri af Helligåndshuset (fig. 11). 

Helligåndshuset i Næstved nævnes 
første gang 1398, da det betænkes i fru 
Ida af Gladsakses testamente. I 1514 
gjordes et mislykket forsøg på at om- 
danne stiftelsen til et kloster, hvilket 

vidner om, at den da har været velha- 

vende. 
I 1532 blev Helligåndshuset overladt 
til Næstved By, som skulle holde det 
vedlige og der forsørge "fattige, elen- 
dige og syge Mennesker". 1631 hen- 
lagde Chr. IV Næstved Hospitals mid- 
ler til Vartov, men bygningen til- 
bagekøbtes 1636 af kommunen og 
brugtes siden som hospital og fattig- 
hus. 
I 1800-årene har bygningens anven- 
delse været meget vekslende, således 
en tid efter 1883 som militært sygehus. 
Senere har den vestlige ende været 
anvendt som beboelse, medens den 

øvrige del har været anvendt til værk- 
steder og magasiner. | 

Det vides, at Helligåndshuset i 1514 
havde et kapel. Også i 1700-årene hav- 

de stiftelsen en kirkesal, som omkring 
1800 var yderst forfalden, hvilket sik- 
kert har været tilfældet med hele byg- 
ningen, eftersom bystyret i 1804 be- 
stemte sig til at foretage en større 
istandsættelse. 
Kirkesalen blev nedlagt, og der blev 
med naboens tilladelse gennembrudt 
enkelte vinduer i 2. stokværks nordsi- 
de. Naboen døde imidlertid under om- 
bygningen, og enken gjorde bagefter 
forgæves indsigelse mod vinduernes 
størrelse. På dette tidspunkt er antage- 
lig også sydmurens øvre del blevet 
nedbrudt til brystningshøjde og genop- 
bygget tyndere med de vinduer, som 
fandtes her indtil bygningens restaure- 
ring 1 1926. 
Muligvis stammer de uheldige og bru- 
tale forandringer i nedre stokværks 
sydmur også fra denne ombygning. 
Efter istandsættelsen blev bygningen 
overdraget til byens fattigkommission. 

Hvornår gavlen har fået sin nuværende 
vinduesudformning med forholdsvis 
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Fig.2. Den østlige del af sydsiden, 
østgavlen ses til højre. Det 2. vindue 

fra gavlen sidder i en oprindelig dør, 
medens den yngre dør midt i billedet 
har erstattet et oprindeligt vindue. Den 
oprindelige dør, flankeret af de 2 vin- 

duer, repræsenterer facaden af en 
oprindelig rumenhed. 

  

Fig.3. Helligåndshusets sydside efter 
at den udvendige trætrappe er fjernet. 
Kun 4 mørke bomhuller, 2 ved døren til 

venstre i vederlagshøjde og 2 et skif- 
te under gesimsen mellem vinduerne 
midt i billedet, afslører trappens pla- 
cering. Den fladbuede dør midt i bille- 
det er af nyere dato. 

store vinduer med spidsbuer over, 
vides ikke. I 1885 blev vestgavlen og 
det nærmeste stykke af sydmuren ren- 
set for hvidtning. 
Gavlen har i forbindelse med sydmu- 
rens rester af dør- og vinduesprofiler, 
trods bygningens fornedrelsestilstand, 
vidnet om; at der her lå et af de smuk- 

keste profane huse fra vor middelalder. 

Nationalmuseet havde længe haft sin 
opmærksomhed henvendt på bygnin- 
gen og lod den opmåle og undersøge af 
arkitekt V. Ahlmann, som allerede da 

gjorde flere interessante iagttagelser 
og bl.a. fandt hvælvingsspor indenfor 
vestgavlen. 

Dr. phil. Vilh. Lorenzen, som i 1909 
har helliget denne bygning en indgåen- 
de behandling i bind IM af "Gammel 
dansk Bygningskultur" - denne artikel 
er benyttet som kilde for de her givne 
historiske oplysninger m.m. - ender sin 
artikel med følgende manende ord: 
"Næstved By og borgere har i gamle 
dage været med til at stifte og oprette 
dette Helligåndshus. Moralsk har de da 
en forpligtelse til at give det tilbage til 
nutiden og efterverdenen i en huset 
værdig tilstand. Det vil blive en pryd 
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for byen, en ny seværdighed, som de 
tilsvarende bygninger i Randers og 
Helsingør." Der tænkes her på sten- 
bygninger fra samme tidsperiode. 
Næstved by og borgere har opfyldt 
denne forpligtelse. 

De kendte historiske kilder giver som 
nævnt kun ringe oplysninger om 
Helligåndshusets udstrækning og intet 
om de enkelte bygningers anvendelse. 
Der kunne derfor ikke herfra hentes 
brugelige oplysninger til hjælp ved en 
istandsættelse af bygningen. 

Håbet om ved de undersøgelser, som 
istandsættelsesarbejdet gav lejlighed 
til, at få positive oplysninger om byg- 
ningens historie og oprindelige indret- 
ning må siges at være bristet. De inter- 
essante fund, der blev gjort, kompli- 
cerede snarere udredningen af bygnin- 
gens historie, således at man kun kan 
opstille hypoteser om denne. 

Inden undersøgelserne begyndte, reg- 
nede man med, at bygningens vestre 
halvdel var opført lidt tidligere end den 
østre halvdel, og at hvælvinger 1 hvert 
fald var påtænkte i den vestre halvdel. 
Ved en undersøgelse af brandtaksati- 
onsprotokollen af 1761 fandtes her 
anført som bygningsbeskrivelse: "Det 
halve af Hospitalets Længde med fire 
murede Gevælfter, og det andet halve 
med Loft. Kirken indeni med 2de 
Rækker Stole af Fyr og nogle få 
Epithaphia samt Inde små Lysekroner 
af Messing, et lidet Spir ved den Ende 
til Ringstedgaden med 2de Klokker 
udi …”. 
Man ser heraf, at hvælvinger er blevet 
udført, og at de på den tid spændte fra 
nord- til sydmur. 

Der blev efterhånden gjort en række 
fund som viste, at bygningen allerede 
tidligt havde undergået forandringer. 
På visse punkter kunne det ikke med 
sikkerhed afgøres, om sporene viste 
rester af en tidligere udformning af 
bygningen eller begyndelsen til noget, 
som aldrig var blevet ført videre. 

Som ventet fandt man fundamentet til 
vestre halvdels østgavl og konstatere- 
de, at østre halvdel ikke havde haft 

nogen vestgavl, og at der i fundamen- 
terne intet forbandt var mellem de to 
bygningsdele. 

Beviset var ført for, at østre halvdel var 

den yngste del af bygningen, hvis sam- 
lede længde var 33,45 m, medens 

bredden af vestgavlen var 9,20 m og af 
østgavlen 9,40 m (2). 

  
Fig.4. Helligåndshusets nordside før restaureringen. Man ser halvtagshuset, byg- 
get op ad Helligåndshuset. Bagsiden af denne bindingsværksbygning ses på fig. 6 
gennem en ældre dør. 

Vestre bygningshalvdel 
Vestre halvdel, dens østgavl medreg- 
net, havde en længde af 16,80 m, nord- 

og sydmur havde tykkelse ca. 1,00 m, 
vestgavlen ca. 0,90 m og den nedrevne 
østgavl ca. 0,63 m. 

Ved udgravning af gulvet fremkom her 
kampestensfundamenter til 6 piller, 
svarende til 3 hvælvinger i bygningens 
bredde og 4 i dens længde. Der fandtes 
ikke spor af murværk ovenpå disse 
fundamenter, og man har således intet 
bevis for, at denne hvælvingsinddeling 
har været bragt til udførelse (3). Lette 
fundamenter fra det sydvestlige pille- 
fundament mod gavl og sydmur angav 
et særligt rum her. Nogle sten mindre 
regelret anbragt i bygningens nord- 
vestlige hjørne gav en tvivlsom antyd- 
ning af, at der havde været et tilsvaren- 
de rum her, og i så fald vel et vindfang 

mellem disse 2 rum. 

Murene viser foruden sporene af de 
nedbrudte hvælvinger en udsparing til 
hvælvinger, som var tænkt begynden- 
de længere nede. 
I sydmuren fandt man i de 3 skifter 
under 2 af vinduerne afsætning til mur- 
åbninger, som var smalle i murens 
yderside og uden fals blev bredere 
indefter. 
Nordmuren adskilte sig fra sydmuren 
ved at have højtsiddende vinduer og 
nedenunder i hvert hvælvingsfag 2 
gemmenicher, som skik var i middelal- 
derens sygesale (4). 

Man må derfor antage, at denne side 

har været beregnet til opstilling af sen- 
ge, måske i små kamre. Da man efter 
dette må gå ud fra, at bygningen var 
beregnet til at indeholde en stor syge- 
sal, er det rimeligt, at denne har en 

udgang til arealet syd for bygningen, 
medens en døråbning ud til den offent- 
lige vej forbi vestgavlen synes unatur- 
lig (5). 

Man har tidligere tænkt sig, at vestgav- 
len 1 hvert fald 1 nedre stokværk kun 
har haft dette dørparti og ikke vinduer, 
da salen havde vinduer både mod nord 
og mod syd. Vestgavlens nuværende 
yngre vinduer levnede ikke antydning 
af eventuelt andre åbninger i gavlen. 
Ved en nærmere undersøgelse indven- 
dig af gavlens indre murværk fandtes 
imidlertid rester af gamle vinduer i 
begge stokværk, takket være, at disse 
gik 2 skifter længere ned end de nu- 
værende og forøvrigt også længere ned 
end salens øvrige vinduer. 

Vinduerne har siddet midt i de nu- 
værende. Sporene viste, at vinduerne 
havde haft false med profilerede 
formsten svarende til de i dørpartiet og 
1 østre bygningshalvdel anvendte. 
De nederste vinduer havde siddet i 
høje, smalle blændinger, som omtrent 
nåede op til underkanten af 2. stok- 
værks vinduer. Disse blændingers 
spidsbuede stik sidder endnu delvis 
inde 1 murværket. Der var ikke mulig- 
hed for at finde noget spor over ind- 
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Fig.5. Helligåndshusets indre, set mod nordvest. Midt i rummet står en række støt- 
testolper og bærer det skrøbelige loft, båret af gamle bjælker. På gulvet ses for- 
skellige stenlægninger, repræsenterende diverse skillerumsfundamenter o.l. 

gangspartiet, hvor der muligvis har 
været endnu et vindue eller måske sna- 
rere en helgenniche. 
Da gavlåbningerne med deres profile- 
rede false adskiller sig fra bygningens 
øvrige muråbninger, men svarer til 
åbningerne i den yngre østre halvdel, 
fristes man til at tro, at denne gavlind- 
deling ikke er oprindelig. En betragt- 
ning udvendig af forbandt og skifte- 
gang på hver side af bygningens 
sydvestlige hjørne viser, at disse passer 
sammen 1 bygningens nederste skifter 
og over underkant af 2. stokværks vin- 
duer, men mindre godt herimellem. 

Dette kunne tyde på, at gavlen er ble- 
vet ombygget, og at den ydre skalmur i 
forbindelse hermed er blevet ommuret. 

Da man nedbrød 2. stokværk i 1804 og 
opførte ny sydmur, stødte man ved 
oprensningen på et mørkt kalklag, som 
syntes at kunne spores i alle bygnin- 
gens 3 mure, og dette må antagelig 
angive en foreløbig standsning her i 
opmuringen af 2. stokværk og viser, at 
den nuværende vestgavl ikke har været 
opmuret på dette tidspunkt. 

Fig.6. De 2 vestlige fag af Kirkesalens 
nordmur med 2 sekundære døre, som 
bryder de oprindelige koblede nicher 
og vinduerne øverst under hvælvinger- 
ne. Sporene af de tværgående hvælvin- 
ger, nedrevet i 1804, ses tydeligt. 

På grundlag af brandtaksationens op- 
lysninger om hvælvingernes art, og 
inden man havde gjort fund af pille- 
fundamenter, herskede der den opfat- 
telse, at hvælvingerne ikke havde 
muliggjort noget anvendeligt stokværk 
over disse, og at der derfor ikke havde 

været vinduer 1 sydmurens øvre mur- 
værk, således som spor i østre halvdel 
viste, at der havde været dér. 

Imidlertid fandt man i overgangen 
mellem det gamle murværk ved vest- 
gavlen og det nye murværk fra 1804 en 

vinduesfals og derefter ved nøjere 
undersøgelse af den gamle brystnings- 
mur spor af en række vekslende vindu- 
er og blændinger. Da muligheden for at 
finde spor af et vindue nærmest den 
nedbrudte østgavl ikke var til stede, 
undlod man nu at anbringe et sådant 
her, | 

Alle sporene viste, at der var anvendt 
retkantede false som i vinduerne 
nedenunder. 
I det ene vindue var brystningen sene- 
re brudt ned for at give plads til en dør 
eller lem. Den uskadte nordmur har en 
række spareblændinger, men ingen 
vinduer. Nærmest den nedrevne 
østgavl sad en smallere blænding, i 
hvilken der forneden fandtes en lille 
åbning med rende i bunden og med 
udvendig nu afhugget fremspring. 
Denne åbning har tjent til udslagning 
og tydede på, at 2. stokværk havde 
været beregnet til beboelse. I den ene 
blænding her var der senere udhugget 
en åbning, som antagelig har tjent til 
udvendig adgang til loftet. 
Da disse udgange i syd- og nordmur er 
senere udhugninger, må man regne 
med, at den oprindelige adgang har 
været gennem østgavlen, enten ad en 
udvendig trappe eller fra en tilstødende 
bygning af lettere art. 

Bygningen har i sin tid ligget fri mod 
nord. Dette fremgår dels af de i nord- 
muren fundne døråbninger, dels ved 

konstatering af, at bygningens tidligere 
udvendige hvidtning er ført igennem 
helt ud til vestgavlen. 
Bygningerne viser de gådefulde for- 
hold, at de i vestgavlen fundne vinduer 

ikke passer med hvælvinger svarende 
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til de fundne piller, ligesom man heller 
ikke på vestgavlens inderside har hertil 
svarende spor, idet der kun findes spor 
nærmest nord- og sydmur, men ikke 
mellem disse. 
Hvælvinger svarende til de fundne pil- 
lefundamenter muliggør det 2. stok- 
værk, som man efter fundet af sydvin- 

duer m.m. må forudsætte har været 
beregnet til beboelse, da vinduerne 
ellers var umotiverede. 
De tilstedeværende hvælvingsspor på 
vestgavlen kan derimod passe med en 
hvælving spændt fra nord- til sydmur, 
men denne hvælvingskonstruktion ude- 
lukker beboelse i stokværket herover. 

Da bygningens spær ikke står i helt 
rigtig nummerorden, fristes man til at 
tro, at tagværket ikke står på sin oprin- 
delige plads, og man får den tanke, at 
bygningen oprindelig kun har stået 
som en sygesal i een etage og derefter 
er undergået forskellige ændringer. 
Muligvis har man på et givet tidspunkt 
besluttet at forhøje bygningen med et 
stokværk og derfor nedtaget tagværket 
og nedbrudt den daværende vestgavl, 
hvorefter bygningsarbejdet måske har 
stået stille, som det mørke skifte lader 

formode. Man har derefter opført det 
nye stokværk og har måske, inden tag- 
værket atter er blevet rejst eller i hvert 
fald inden kamgavlen er blevet opført, 
bestemt sig til at ændre salen til kapel 
og til at opføre den nye østlige byg- 
ningshalvdel som erstatning for den 
oprindelige sygesal. 
I forbindelse hermed har man nedbrudt 
de gamle hvælvinger og udført vest- 
gavlens vinduer og dørparti med de 
kraftig profilerede formsten, som også 
anvendes til den nye bygning, og tilli- 

  

  
Fig.7. Helligåndshusets indre set mod øst. Til venstre ses 3 vinduer i tredelt 
blænding med hængende konsoller mellem vinduerne. Dernæst en dørformet 
niche før sporene af en muret trappe til I. sal. Midt i billedet ser man fundamen- 
tet til en langsgående skillevæg. 

ge har man derefter opført de nye 
hvælvinger, som må have hævet sig så 
højt op i 2. stokværk, at dette er blevet 
uanvendeligt. Derefter er den nye, 
smukke kamgavl, som er 1 slægt med 
nordgavlen på byens ældste rådhus, 
blevet opført. 

Til blændingerne har man anvendt 
skråt affasede sten og til åbningerne 
plumpt afrundede sten, muligvis stam- 
mende fra den gamle, nedbrudte gavl. 
Da dette materiale er sluppet op, har 
man til blændingernes øverste del an- 

vendt de formsten, som man havde til 

overs fra de nye døre og vinduer. Det 
gamle tagværk er blevet genopstillet, 
ved hvilken lejlighed nogle af spærre- 
ne er blevet anbragt 1 forkert nummer- 
orden. 

På et ret tidligt tidspunkt, formentlig 
da kapellet blev nedlagt efter reforma- 
tionens indførelse, er der foretaget 
gennembrydning af døre i nordmurens 
to vestligste hvælvingsfag. De var an- 
bragt skævt i fagene og skar sig op i 
vinduerne, som derfor er blevet muret 

til. Den ene åbning havde fladbuet stik 
og udvendig fals, medens den anden 
nærmest gavlen var ganske simpel og 
formentlig af senere dato. 

Fig.S. Helligåndshusets østgavl set 
indefra. Helt til venstre ses lidt af en 
yngre dør, indrettet efter det hævede 
terræn, dernæst den oprindelige dør, 
som repræsenterer det oprindelige ter- 
ræn, dernæst en kamin og endelig en 
stor spareblænding, afdækket med 2 
fladbuer hvilende på en hængende 
konsol. I den ene halvdel af denne spa- 
reblænding ses yderligere en spidsbuet 
spareblænding. Kaminen blev i 1927 
tilmuret. 
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  : Be. 

Fig.9. Helligåndshusets indre set mod nordvest ved sammenstøddet mellem de to bygningshalvdele. Forrest til højre ses 2 af 
de 3 koblede vinduer fra fig. 7, derefter murværk i Kirkesalen med hvælvingsspor og nicher. Endelig en trætrappe og en skil- 
levæg fra den tidligere boligindretning af huset. Da der er fjernet fyldjord fra gulvet, er det ikke muligt at afgøre, fra hvilke 
niveauer de forskellige stenrækker er gravet ned. Dermed er det også vanskeligt at afgøre, hvor gamle de er. 

Den østre bygningshalvdel 
Den østre bygningshalvdel synes at 
have haft forbindelse med en tværbyg- 
ning øst for denne, idet nord- og syd- 
mur viser afhugning i hele 2. stok- 
værks højde, ligesom den nuværende 
østgavl over I1ste stokværk er opført 
senere mellem nord- og sydmur og 
uden forbandt med disse. 

Endvidere er der ved opgravning kon- 
stateret svære kampestensfundamenter 
i østlig forlængelse af nordmuren og 
sydlig forlængelse af østgavlen, lige- 
som der i forbandt med østgavlens Iste 
stokværk øst for denne findes en lille 
kælder eller grube. Et påfaldende træk 
i forbindelse med disse forhold er det, 
at gavlen i nedre stokværk er sværere 
end nord- og sydmur, medens gavlene 
ellers snarere er tyndere ved sidemure- 
ne. Murtykkelserne er således i nedre 
stokværk ca. 0,75 m i sidemure og 0,90 

m i gavl og i øvre stokværk 0,54 m i 
alle mure. 

I bygningens østlige del viste spor i 
nordmuren, at der her havde været en 

af en muret hvælving båret muret trap- 

pe op til 2. stokværk. Skiftegangen øst 
og vest for denne trappe svarer ikke 
helt til hinanden. Der foreligger den 
mulighed, at trappen har hørt til den 
forsvundne østlige bygning, og at den 
nuværende østre bygningshalvdel er 
blevet opført som forbindelsesbygning 
mellem 2 tilstedeværende bygninger. 
Ved udgravning konstateredes trap- 
pens bredde. Adgangen til denne skete 
gennem en muret åbning. Ved siden af, 
syd for denne åbning, fandtes en anden 
muret åbning, så at man gennem denne 
bl.a har kunnet komme hen til en un- 
der trappehvælvingen værende udven- 
dig norddør. Trappehvælvingens østre 
fundament strakte sig lige så langt mod 
syd som de 2 døråbninger med tilhø- 
rende murpiller, hvorimod der intet 
svært fundament fandtes imellem disse 
to fundamenter, men et let fundament, 

som fortsattes mod vest til den nedrev- 
ne gavl. 
Der har her været et skillerum på langs 
gennem bygningen, hvilket har været 
påkrævet af bjælkedimensionen, lige- 
som inddelingen af nord- og sydmur 
næsten ikke tillod gennemføring af 
tværskillerum. 

Den eneste mulighed, der har været for 
et stort tværgående rum, er mellem den 

nedrevne gavl og ovennævnte murede 
trappe. Der kan her have været en sy- 
gesal med en forbindelse ind til kapel- 
let. Bjælkelaget må i så fald have været 
båret af en drager, og det fundne fun- 
dament til et længdeskillerum gennem 
dette rum er i så fald af yngre dato. 
Alle øvrige fundamentspor var til lette 
skillerum, og alt tyder på, at der kun 
har været sådanne i dette bygningsaf- 
snit. Det har dog ikke været muligt 
nøjagtigt at fastslå den oprindelige 
ruminddeling. 

I østgavlens Iste stokværk fandtes 2 
tilmurede åbninger, i højden forskudt 
for hinanden og antagelig begge døre; 
endvidere en stor dobbelt blænding 
med en udkragning i midten og i gav- 
lens midte en foroven sodet kaminfor- 
dybning, som ikke kan have været 
anvendt efter opførelsen af den oven- 
over værende gavl. Det må antages at 
der har været skorstensrør i eller ved 
den nedrevne mellemgavl, da der ikke 
andetsteds er fundet spor af gamle fun- 
damenter til kaminer eller lignende. 
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I 2. stokværk fandtes i sydmuren, som 
tidligere nævnt, nærmest østgavlen 
den ene side af et vindue og begyndel- 
sen af stikket herover. Heldigvis var 
det nederste vinduesskifte ikke blevet 
nedrevet i 1804. Det lykkedes her at 
finde så mange venstre og højre sten 
og for et enkelt vindue både højre og 
venstre sten, at man kunne fastslå vin- 

duesbredden og alle vinduers place- 
ring. I et enkelt af disse var brystnin- 
gen senere hugget ud til en udvendig 
trappe eller svale. Vinduerne her sid- 
der lige over nedre stokværks vinduer 1 
modsætning til forholdet i vestre byg- 
ningshalvdel, hvor vinduerne sidder 
over nedre stokværks piller ud for over- 
hvælvingens laveste punkter. 

I nordsiden fandtes et lille vindue til 
trapperummet skærende sig lidt op i 
stikket over den over trappen værende 
blænding og lidt længere nede et glug- 
hul. 
Endvidere fandtes mellem trappen og 
østgavlen en tilmuret døråbning, anta- 
gelig beregnet til forbindelse med den 
bygning mod nord, hvortil der udven- 
dig ses fortanding afsat. 
Tagværket svarer i sin konstruktion til 
den vestre halvdels, men nummererin- 

gen af spærrene går fra øst til vest. 
Gavlen, som over Iste stokværk er 

opført senere end den øvrige bygning, 
havde i 2. stokværk to døråbninger og 
udvendig i gavlen indhugget tagspor. 
Det sidste er dog antagelig til en sene- 
re og lettere bygning. 

  

Istandsættelsen 

Da man ikke nøjagtig kunne påvise, 
hvorledes de nedrevne hvælvinger 
havde set ud, ville "Det særlige 
Bygningssyn" ikke godkende en nyop- 
førelse af disse, ejheller anbringelse af 
små vinduer i 2. stokværk lige over 
nedre stokværks vinduer, da det ansås 
for at være tvivlsomt, om der oprinde- 

lig havde været vinduer. Endvidere var 
Synet til at begynde med heller ikke 
stemt for tagudhæng. 

Da sporene af de små vinduer blev 
fundet, var Synet selvfølgelig straks 
indforstået med genanbringelse af dis- 
se. Endvidere tillod man tagudhænget, 
da der blev henvist til, at sådant fand- 

tes på Kompagnihuset, og selv om det 
ikke var det oprindelige, måtte det for- 
udsættes at være en fornyelse af et til- 
svarende ældre. 

I stedet for hvælvinger blev der over 
Kirkesalen lagt svære pommerske 
bjælker, erhvervede fra nedrivningen 

af det indskudte bjælkelag i de store 
sale på Kronborg. 
Da disse ikke kunne bære en belastet 
etage, blev bjælkerne boltet til et 
hængværksystem, som indbyggedes i 
2. stokværks skillerum, og som tillige 
kunne understøtte tagbjælkelaget. 

Kirkesalens gulv blev belagt med 
munkesten i et mønster, som angiver 

den af de fundne pillefundamenter 
angivne hvælvingsinddeling. Den ned- 

revne gavl blev genopført og heri blev 
anbragt et kalorifereanlæg til luning af 
bygningen. 

I den østre halvdel genopførtes den 
nedbrudte trappe, dog lidt bredere end 
oprindelig, ligeså dørhullet ved siden 
af, således at det opførte længdeskille- 
rum ligger lidt sydligere end det, til 
hvilket fundamentet blev fundet. 
Tværskillerummet nærmest østgavlen 
følger et gammelt fundament. De øvri- 
ge skillerum svarer ikke til en kendt 
oprindelig inddeling. 

I hele bygningens nedre stokværk sæn- 
kedes gulvet ca. 0,75 m ned til sporene 
af oprindelige gulve, ligesom terrænet 
syd for bygningen samtidig sænkedes 
ned i plan med gaden (6). 

Tagetagen er blevet indrettet til anven- 
delse, uden at man i vestre halvdel har 

ændret det tilstedeværende tagværk. 
I østre halvdel var der sket en hævning 
af nederste hanebånd. Det herved skab- 
te rum udformedes til den nuværende 
ovenlyssal. 

Udvendig blev hele sydsiden ført tilba- 
ge til sin oprindelige skikkelse. I vin- 
duerne i østre halvdels nedre stokværk 

manglede, bortset fra spidsbuen, et- 

hvert spor af de anvendte formsten. 
Det var naturligt at vente, at der her 

havde været anvendt samme stenfor- 

mer som i døråbningerne, men i om- 
vendt orden. Da en prøveopmuring af 
et vindue ikke viste en særlig god virk- 
ning heraf, valgte man at anvende sam- 

me stenformer som i 2. stokværks små 

vinduer. 

Ved velvillig overenskomst med nabo- 
en blev nordsiden, som var delvis dæk- 

ket af et udhus, befriet for dette, og 

nordsiden blev ligeledes ført tilbage til 
sin oprindelige skikkelse. Dog blev de i 
1804 i 2. stokværk gennembrudte vin- 
duer bibeholdt med den ændring, at de 
fik buet stik. 

Fig.10. Midt på nordmuren i den østli- 
ge bygningshalvdel ses sporene af en 
muret trappe og derunder en tilmuret 
dør, som har ført ud til arealet nord for 

huset. Den murede trappe er rekon- 
strueret, men bredere end oprindeligt. 
Den giver i dag adgang til I. sal. 
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I vestgavlen gennembrødes den tilmu- 
rede døråbning, og der anbragtes nye 
vinduer med buet overkarm svarende 
til de tilstedeværende fladbuede stik i 
stedet for de sprossedelte firkantede 
vinduer. 

Østgavlens åbninger restaureredes, 
idet de i 2. stokværk værende dør- 
åbninger dog udførtes som vinduer. 
Kaminåbningen i nedre stokværk mu- 
redes til. 

Efter gennemførelsen af istandsættel- 
sen fremtræder bygningen nu, bortset 
fra vestgavlen, udvendig i sin oprinde- 
lige skikkelse. Indvendig får man, 
trods ændringer, i væsentlig grad et 
indtryk af, hvorledes udseendet har 
været her i svunden tid. Dette har 
været muligt, fordi bygningen har kun- 
net få den praktiske anvendelse som 
museum, som tillige har medført, at 

den både selv og ved sin funktion har 
kunnet komme til at stå som et minde 
om vore forfædres evne og virke. Q 

Noter 

1. Artiklen er trykt i Næstved Mu- 
seums jubilæumsskrift 1943, udgi- 
vet i anledning af 25-året for åbnin- 
gen af museets første faste ud- 
stillinger i Det gamle Rådhus på 
Kirkepladsen i 1918. Museet er stif- 
teti 1917. 
Artiklen gengives her med enkelte 
rettelser af oplagte trykfejl, moder- 
nisering af ortografien, ensretning 
af målangivelser og redaktørens no- 
ter. 

2. lagttagelserne er kun bevis for, at 
Helligåndshuset består af to halvde- 
le, ikke for den tidsmæssige relation 
mellem halvdelene. Enten er vest- 
delen ældst som foreslået af Tide- 
mand-Dal, i så fald er det mærke- 
ligt, at den oprindelige østgavl er 
væsentligt tyndere end langmurene 
og vestgavlen. Eller også er østde- 
len ældst og udgør den bevarede 

Fig.11I. Peter Olsen-Ventegodt (1863- 
1937): Helligåndshuset i Næstved, olie 

på lærred, 1925. Mål S8x85 cm. 
NÆM 1962:272. Det store lindetræ i 
museumshaven kaster skygge på hu- 
sets sydmur, hvor man genkender de- 
taljerne fra Tidemand-Dals fotografi- 
er. Bemærk de skrå sideskodder, som 
har skærmet mod sydsolen. Ved porten 
til Ringstedgade ser man enden af det 
gamle gadehus, som stod indtil 1936. 

halvdel af en bygning, hvis oprinde- 
lige vestdel er erstattet af Kirke- 
salen, bygget med tykkere mure af 
hensyn til trykket fra hvælvingerne 
og afsluttet i øst af en tyndere skil- 
lemur ind mod den ældre bygnings- 
del, hvis oprindelige skillemure på 
middelaldervis har været bygget i 
bindingsværk. 

3. Spørgsmålet er, om disse fundamen- 
ter overhovedet er pillefundamen- 
ter. De postulerede 12 hvælvinger, 
som skulle have været båret af de 6 
pillefundamenter, vil blive ekstremt 
små, og spor af dem er aldrig fundet 
1 murene. 
En anden forklaring på fundamen- 
terne kan være, at de er indlagt i 
1800-årene i forbindelse med, at 
Helligåndshuset indrettes til fattig- 
hus med klædefabrik. Vævene blev 
installeret på 1. sal, og fundamen- 
terne kan da have båret 6 stolper til 
støtte for to langsgående dragere 
under loftet i den gamle kirkesal. 
Tilsvarende == støttearrangementer 
kender vi fra 1800-årenes pakhuse. 

4. Sådanne nicher kan lige så vel fin- 
des i kirkerum, de er derfor ikke 

nødvendigvis bevis for, at Kirke- 
salen fra begyndelsen har været ind- 
rettet som sygesal. 

5. Døren til kirkegården er naturlig 

som passage for processioner og for 
begravelser, døren 1 vestgavlen er 
naturlig som adgang for kirkegæn- 
gerne, begge kan derfor være oprin- 
delige. 

6. Partiet omkring lindetræet 1 Mu- 
seumshaven er sidste rest af ter- 
rænet i 1926. Af de 2 døre i østgav- 
len repræsenterer den ene, som nu 
igen er 1 brug, det oprindelige ter- 
ræn, medens den anden, som nu 

fremtræder som vindue, afspejler 
det senere forhøjede terræn. 
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Palle Birk Hansen 

REISTRUP OG LØVERNE 
- tegninger og figurer af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) 

Menageriet var en kerkommen afveks- 
ling fra dagligdagen 1 en tid, hvor man 
hverken kunne gå i biografen eller slå 
over på en naturfilm på tv. Menageriet 
var en samling af dyr, jo vildere jo bed- 
re. Til forskel fra den stationære zoolo- 
giske have flyttede menageriet sig fra 
by til by. Dels kunne man i menageriet 
se spændende og eksotiske dyr, som 
man højst havde læst om på forhånd, 
dels kunne man opleve optræden ved 
dyretæmmere o.l. 

Det gæstende menageris ejer og direk- 
tør hed H. Scholz. Onsdag 14/9 annon- 
cerede han første gang 1 Næstved 
Tidende om sin ankomst den følgende 
dag. Menageriet "International" fyldte 
15 jernbanevogne under transporten! 
Placeringen ved Teknisk Skole tæt på 
jernbanestationen var velvalgt af hen- 
syn til den kortest mulige transport af 
de mange dyr i bure. 
Nu fulgte et par hektiske dage frem til 
åbningen lørdag 17/9 kl. 11. 

Menageriet var åbent hver dag i den 
følgende uge fra kl. 10 til kl. 22. Sidste 
åbningsdag var søndag 25/9 (fig. 2). 
Menageriets hovedattraktion var en 
omfattende samling af rovdyr. An- 
noncen beskriver den således: "16 
Løver, 2 pragtfulde Kongetigere, Leo- 
parder, Jaguarer, sorte og plettede 
Panthere, Geparder eller Jagtleoparder, 
Kuguarer eller Sølv-Løver, stribede og 
plettede Hyæner, Serval, Polar- eller 
Isbjørne, brune Bjørne, Sæl- eller 
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Fig.l. K.H.Reistrup: Selvportræt 1885, tegnet I888, NÆM 1980:433. 

Vaskebjørne, Næse- og Snabelbjørne, 
sibiriske Ulve og Ulvehunde, Zibet 

eller Moskuskatten, Agutis, 2 Kæmpe- 

Pindsvin m.m.m." (1). 

Men menageriet omfattede mange 
andre skabninger, både fugle og dyr, 
bl.a. flere afrikanske hovdyr som f.eks. 
gnuen, kaldet Hornhest, og zebraen, 

kaldet Tigerhest. Selv en australsk 
kænguru kunne menageriet opvise. 

  

z= 
== ERE 

  

adol” Aenageri 
(International). 

JS Dag, Søndag den 2dde Septbr., 
uigjenfaldelig de tre fidfte Tatfe- og 
Ufftensforeftilinger, KL. 4, 6 og 8 
Eftmbd. 

or førfte Gang: 
Optræden af Løvetæmniteven Sr. 

CE. Bedmann med 6 Løver, 
1 Sund og 1 gaar. 

me Uldeles uyt, == 
Mandag rejjer Wenageriet Herfra til 

Nytjøbing ban Falfter. 
Wed Højagtelje 

9. Søjol3, 
Gjer og Diveltør. 

             

Kl. 17 og kl. 20 var der forestilling 
med løvetæmmeren C. Bechmann, 

som optrådte sammen med 6 hanløver. 
I den første annonce havde sætternis- 
sen fået gjort løverne til Konge-løver, 
men i næste annonce var det rettet til 
"Kongo-løver". Det særlige ved denne 
forestilling var imidlertid tilføjelsen af 
en hund og et får inde i centralburet 
sammen med løverne og Bechmann! 

En elefant med kunstnernavnet "Miss 
Mary" optrådte med godt 20 numre - 
"non plus ultra" (ingen bedre). 
Løvetæmmeren, de 6 løver og Miss 
Mary tilførte menageriet et element af 
cirkus. 

De sagesløse dyr blev opbevaret i lan- 
ge rækker af tremmebure. Publikum 
kunne gå rundt og undre sig over natu- 
rens mangfoldighed og gyse over de 
skrækkelige bestier, ganske som i de 
zoologiske haver, som tydeligvis efter 
annoncerne at dømme var menageriets 
værste konkurrenter. 
Et af trækplastrene ved menageriet var 
naturligvis den store affodring, ikke 
mindst med råt kød, som fandt sted kl. 
20 hver aften, fint afpasset efter, at 

publikum selv var fodret af derhjemme 
og nu trængte til underholdning. 

Fig.2. Annonce for Scholz' menageri i 
Næstved Tidende 25/9 1892. 
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Fig.3. K.H.Reistrup: Løven "Prins" i H, Scholz's Menageri "International", september 1892 i Næstved, NÆM 1997:262. 

En enkelt blandt menageriets publi- 
kum skilte sig ud ved at give sig ekstra 
god tid foran et af løveburene. Gennem 
lang tid sad han og betragtede den sto- 
re hanløve "Prins" med den impone- 
rende manke. Så tog han sin blok frem 
og gav sig til at tegne. Hvor lang tid, 
det tog Karl Hansen Reistrup - for ham 
var det - at tegne løven fra Kongo ved 
vi naturligvis ikke, men resten af den- 
ne historie kan vi stykke sammen ved 
hjælp af Scholz' annoncer og Reistrups 
originale tegning af løven med påskrif- 
ten "Prins, Scholz's Menageri, Næs- 

tved september 1892" (fig. 3). 

Søndag 25/9 var som nævnt sidste dag 
1 Næstved, mandag begyndte man at 
pakke menageriet sammen for at flytte 
det videre til Nykøbing Falster. 
Næstved havde fået endnu en oplevel- 
se og Reistrup havde produceret endnu 
et kunstværk. 

Ved nytårstid 18388 ankom den da 24- 
årige, nyligt udlærte maler og billed- 
hugger Karl Hansen Reistrup til Her- 
man A. Kåhlers keramiske Fabrik i 
Næstved. 
Reistrup var født i Valby i 1863 som 
søn af en af Carlsbergs bryggersvende. 

Fig.4. K.H.Reistrup: Løve med indteg- 
net skelet, 0. 1880. NÆM 1988:234. 

14 år gammel og nykonfirmeret kom 
han i lære som porcelænsmaler på Den 
kongelige Porcelænsfabrik, og 3 år 
senere var han udlært. Via Teknisk 
Skole kom han nu til Kunstakademiet 
og Den kgl. Porcelænsfabrik og videre 
til Sevres-fabrikken og Academie Ju- 
lian 1 Paris. Kar] Hansen Reistrup var 
følgeligt uddannet som porcelænsma- 
ler, bataillemaler og billedhugger. 
Denne brede faglige baggrund var 
adgangstegnet til Kåhlers Fabrik, hvor 
Herman A. Kåhler havde besluttet sig 

  

til at deltage i Den nordiske Land- 
brugs-, Industri- og Kunstudstilling 1 
København i sommeren 1888. Rei- 
strup ankom som sagt ved nytårstid, og 
i løbet af de næste måneder fik han og 
de andre medarbejdere hos Kåhler 
fremtryllet en kollektion, som skulle 
give genlyd på den store udstilling. 
Reistrup havde gjort sig uundværlig og 
blev i de næste 18-20 år som kunstne- 
risk leder en af de vigtigste drivkræfter 
på Kåhler ved siden af Herman A. 
Kåhler selv. 
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Allerede i studietiden viste Reistrup 
interesse for løver. En ungdomsteg- 
ning, signeret Karl Hansen, viser en 
løve i sort streg, og med rød streg er 
løvens skelet tegnet ind (fig. 4). Et 
senere eksempel er tegningen af løven 
Sultan, som Reistrup udførte efter 
levende model i Paris i 1886 (fig. 5). 

Denne skitse blev sandsynligvis i 1888 
fulgt op af en friskulptur i glaseret ler- 
tøj, forestillende hvad vi kunne kalde 
"Løvens Frokost". Løven ligger mage- 
ligt og slår mave, omgivet af resterne 
af måltidet: kranium og andre knogler 
fra et menneske (fig. 6). 

Det er indlysende, at Reistrups fasci- 
nation af løven ikke var grebet ud af 
den blå luft. Der er gennem historien 
en lang og solid interesse for løver. Fra 
Babylon og Mykene over Piræus og 
Venedig til Danmarks romanske kirker 
og Rosenborgs riddersal finder man 
eksempler på monumentale løver som 
symbol på konge- og kejsermagt, på 
styrke og mod, på vildskab og gru. 
Thorvaldsens Schweizerløve fra 1819 
og Bissens Istedløve fra 1859 var 
naturligvis grundstof for en ung kunst- 
studerende i 1880'erne. Men Reistrup 
gik et skridt videre og beviste gennem 
et langt liv, at han personligt så mere i 
løven end blot et dekorativt motiv. 
Løven var tæt på at være et alter ego 
for Reistrup. 

  

  

  

  
Fig.5. K.H.Reistrup: Løven "Sultan", Paris 1886. 
Efter glaspladenegativ NÆM 1986:502-143. 

I 1980 fik museet et meget spændende 
værk af Reistrup, nemlig et indrammet 
billede, bestående af en central akva- 

rel, der viser Reistrup i atelieret ved 

siden af en stor løveskulptur, signeret 
og dateret julen 1888, indenfor en teg- 
net ramme, som skildrer Reistrups sto- 

re udlandsrejse til Paris via London og 
Køln i 1885-87. Her ser vi løverne på 
en central plads (fig. 7). Den store hvi- 
de skulptur forestiller med overvejen- 
de sandsynlighed den originale gips- 

udgave af skulpturen "Ægtepar fra 
Berberiet", som Reistrup udstillede i 

København i 1889, som siden fik plads 
1 Københavns Zoo, og som nu er for- 
svundet. 

Fig.6. K.H.Reistrup: Løvens Frokost, 
glaseret lertøj, Kæihler 1888. 
NÆM K 1258. 
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Fig.7. K.H.Reistrup: Selvportræt i atelieret med løveskulptur, akvarel 1888. NÆM 1980:433. 

I 1894 udførte Reistrup et lille vægre- 
lief med motivet "Adam og dyrene i 
Paradisets Have". Det centrale felt 
vises her med fremstillingen af Adam, 
omgivet af et hengivent løvepar og to 
elefanter. De øvrige dyr fordeler sig på 
to flankerende felter. Midterfeltet er 

centralt 1 tolkningen af Reistrups for- 
hold til løverne: Her sidder manden og 
løverne og udstråler gensidig kærlig- 
hed. Reistrup betragter tydeligvis løven 
som en idealisering af manden, fuld af 
styrke, mod og værdighed (fig. 8). 
Den heroiske løve, den fejgt overvund- 

  

ne ener, fremtræder på en karside, 

udført som led i eksperimenterne med 
underglasurmaling på lertøj, som 
Kåhler lavede i årene 1903-06. Løven 
ligger i arenaens sand, faldet for over- 
magten med en knækket spydstage 1 
siden, brølende mod publikum, som 

gemmer sig i sikkerhed bag rækværket 
(fig. 9). 

Tilbage i 1890'erne tjener figuren 
"Snigende Løve" i uglaseret lertøj til at 
illustrere, at skitser kan være fremra- 

gende i forhold til de endelige udgaver. 
Løven er fanget midt i sin dybe kon- 
centration, og det uglaserede ler gengi- 
ver alle de spændte muskler og andre 
detaljer med stor præcision og umid- 
delbarhed (fig. 10). 

Den samtidige figur "Løve på Spring" 
viser til sammenligning et færdigt pro- 
dukt, støbt i form og glaseret med tyk, 
rød lustreglasur. Denne løve mangler 

Fig.8. K.H.Reistrup: Adam og dyrene i 
Paradis, glaseret lertøj, Kåhler 1894. 
NÆM K 1353. 
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Fig.9. K.H.Reistrup: Døende Løve i 

Arena, lertøj med underglasurmaling, 
Kwihler 1903-06. NÆM K ISI. 

helt skitsens charme og præcision, 

men den røde lustre er smuk! (fig. 11). 

Et hovedværk fra Reistrups hånd er 
"Løve-kummen”". Den er et af de bed- 
ste eksempler på Reistrups formidable 
evne til at lade naturalistiske figurer 
smelte sammen og danne dekorativ 
form: seks stolte løver en face gror 
sammen og skaber den sluttede form i 
en stor skål. Museet råder både over 
den store løvekumme i rød lustre og en 
lille løvekumme i grå lustre (fig. 12). 

Rundt omkring i Næstved og omegn 
støder man på en gruppe løver, lavet af 
Reistrup omkring 1900. To af dem 
flankerer havetrappen ved Reistrups 
egen villa på Reistrupsvej. Andre to 
har ligget foran Paulsens Maskinfabrik 
på Vordingborgvej, nu er kun den ene 
tilbage, den anden er flyttet til Fens- 
mark. Yderligere to kom til at flankere 
indgangen til Teknisk Skole i Jern- 
banegade, opført i 1884. Det er disse to 

løver, som senere, da biltrafikken 

tvang dem væk fra Teknisk Skole, blev 

  
Fig.11. K.H.Reistrup: Løve på Spring, 
lertøj med rød lustre, Kåhler 1890- 

1900. NÆM K 207. 

læsset af i Helligåndshusets have i 
Ringstedgade, og som i efteråret 1996 
er overført til Kirkepladsen, hvor de nu 
på smukkeste vis flankerer indgangen 
til Boderne (fig. 13). 
Endnu et par af de omhandlede løver 
ligger ved Showboat i Karrebæks- 
minde. Dette par er specielt ved at 
være bemalet. 

  
Fig.10. K.H.Reistrup: Snigende løve, 
uglaseret lertøj, 1890-1900. 
NÆM K 3936. 

Fig.12. K.H.Reistrup: Løvekumme, ler- 
tøj med grå lustre, Kihler 1890-1900. 
NÆM K 139. 
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Fig.13. K.H.Reistrup: Hvilende Løve, støbt cement 0. 1900, dette eksemplar 

  
oprindelig ved Teknisk Skole i Jernbanegade, nu ved Boderne. 

Yderligere skal der ligge medlemmer 
af løvegruppen ved en eller to gårde i 
omegnen af Næstved, således at der 
samlet kendes ikke under 12 Reistrup- 
løver af denne type. Alle disse løver er 
støbt i samme form. Materialet er grovt 
magret cement, som på afstand kan 
have en vis lighed med granit. 

I sine senere år koncentrerede Karl 
Hansen Reistrup sig om at lave maleri- 
er, tegninger, raderinger og bogillu- 
strationer. En radering fra 1906 refere- 
rer til Hotel Royal i Århus, hvis lokaler 
Reistrup dekorerede på den tid. 
Raderingens motiv er den unge konge, 
naturens muntre søn, omgivet af alle 

de kongelige jægere: løven, tigeren og 
leoparden. Gedebukken og drueklaser- 
ne minder om hotellets mere livlige 
funktioner som centrum for Århus' 
mondæne natteliv (fig. 14). 

En anden illustration, en radering fra 
1903, viser et løvepar, foreviget midt 

under deres fælles jagt i et bjergrigt 
skovlandskab under den gryende sol, 
som får tågen til at lette fra bjerg- 
skråningerne. Reistrup giftede sig i 
1890 med Johanne Katrine Jonasson, 

og mon ikke løveparret er et sindbille- 
de på parret Reistrup som på alle gode 
og stærke ægtepar (ill. på side 2). 

Fig.15. Karl Hansen Reistrup (1863- 
1929). Foto: K. Knudsen, Næstved. 

Dette udvalg af løver, skabt i årene 
mellem ca. 1880 og 1906, viser Rei- 
strups livslange fascination af løven, 
dyrenes konge, mandens forbillede. 
Gang på gang vendte Reistrup tilbage 
til løven: i tegning, i grafik, i maleri, i 
keramik og i støbning. 
Kom Reistrup ikke selv med sit stride 
pandehår og sit fuldskæg til at minde lidt 
om en løve på sine ældre dage (fig. 15)? 

JJ 

Noter 

1. Kuguar = puma, zibet = bisamrotte, 

aguti = guldhare. 

  
Fig.14. K.H.Reistrup: "Hotel Royal" i 
Århus, radering 1906. NÆM I988:2353. 
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Birgitta Gårtner & Jens Ulriksen 

VESTER EGESBORG-PLADSEN 
- en anløbsplads fra vikingetid ved Dybsø Fjord 

  
Inderst i Dybsø Fjord syd for Vester 
Egesborg påbegyndte Næstved Mu- 
seum i foråret 1997 udgravningen af 
en sådan anløbsplads med talrige an- 
lægsspor og rige fund fra germansk 
jernalder og vikingetid. 
Fundene dateres foreløbigt til perioden 
ca. 550-1000 e.0. 
Udgravningen af det i alt 34.000 m 
store område er langt fra afsluttet og 
søges fortsat i 1998. 

En råkold februardag i 1964 drog dyr- 
læge Bent Fugl Petersen, en af Syd- 
sjællands kyndige amatørarkæologer, 

  

som så ofte før på jagt efter stenalder- 
bopladser ved Dybsø Fjord. Under sin 
søgen efter flintredskaber på en strand- 
nær mark inderst i fjorden stødte han 
uventet på keramik, en tenvægt, en 
sølvmønt og et par bronzefibler fra 
yngre jernalder (1). Fundet blev straks 
anmeldt til Nationalmuseet, der iværk- 

satte en prøvegravning på marken i 
1965 ved museumsinspektør Mogens 
Ørsnes (2). 
Da der måtte tages hensyn til afgrøder- 
ne på marken, var der tale om en meget 

begrænset undersøgelse. Ikke desto 
mindre påviste Ørsnes spor af otte gru- 
behuse, d.v.s. små nedgravede værk- 
stedshytter, talrige stolpehuller og kul- 
turlag med fund af keramik, glasperler, 
flere jerngenstande, hvæssesten m.m. 
Ørsnes bemærkede, at anlægssporene 
var stærkt nedpløjede. 

Da Næstved Museum i 1995 erfarede, 

at pladsen efter en 5-årig braklæg- 
ningsperiode er truet af dybdepløjning, 
iværksattes 1 første omgang en detek- 
torafsøgning af området. Den blev i 
sommeren 1997 fulgt op af en prøve- 
gravning 1 det godt 3 ha store, braklag- 
te areal (3). Disse indledende under- 
søgelser er foretaget med henblik på en 
større, fladedækkende udgravning i 

  

  

1998, og prøvegravningen blev pri- 
mært foretaget for at fastslå pladsens 
karakter, omfang, datering og graden 
af nedpløjning. 

Topografi 
Dybsø Fjord er lavvandet med flere 
større og mindre vige, bl.a. Vigsnor, 
den nu inddæmmede Nylands Mose. I 
den yderste del af fjorden ligger Dybsø 
som en prop i mundingen, og kun to 
smalle render giver forbindelse til 
Karrebæksminde Bugt og Smålands- 
farvandet. Mod nordvest er der forbin- 
delse til Karrebæk Fjord og Susåens 
munding bag Gavnø. 
Vandstanden i fjorden varierer, men 
kun i strømrenderne forekommer stør- 
re dybder på op til 1,75-2 m (fig. 2). 
Tilsanding har forårsaget mindre vand- 
stand 1 renderne nord og syd for 
Dybsø, mens vandspejlet inde i fjor- 
den 1 vikingetiden antagelig ikke har 
afveget væsentligt fra 1 dag. 

Anløbspladsen ligger på et sandet are- 
al, der mod vest skråner jævnt ned til 

Fig.1. Anløbspladsen ligger med en 
storslået udsigt over Dybsø Fjord. 

Liv og Levn 11-1997 I '   Næstved Museum



              

  

      
Fig.2. Besejlingsforholdene i fjorden er vanskelige. Kun i strømrenderne findes 
større dybder på op til 1,75-2 m. Det har derfor krævet lokalkendskab at navige- 
re ind til pladsen, som er markeret med fyldt signatur. Tegning: Jens Olsen. 

Dybsø Fjord, mens det mod syd og 
sydøst rejser sig som en markant 
skråning, der krones af gravhøjen 
Stejlehøj. Mod nord og nordvest er ter- 
rænet jævnt med en svag stigning mod 
Vester Egesborg. Et stykke syd for 
pladsen findes Kyllebækkens udløb. 
Udgravningen foregik på det areal, 
som skal dybdepløjes, men der er 
ingen tvivl om, at lokaliteten breder sig 
mod nordvest langs stranden, hvor der 
er opsamlet både keramik og metal- 
fund, og muligvis mod nord, mens den 
på grundlag af topografien synes af- 
grænset mod syd og øst. 

Besejlingsforholdene i den lavvandede 
fjord med grundene Rønnerne har 

    

været vanskelige og må, selv med 
vikingetidens  lavtstikkende skibe, 
have krævet lokalkendskab. 
Lokaliteten ved Vester Egesborg har 
således med sin beskyttede placering i 
bunden af fjorden været ideel som 
anløbsplads. 
Det er dog ikke alene beliggenheden, 
der viser, at pladsen har været maritimt 

orienteret, også anlægssporene og 
fundmaterialet indikerer, at der ikke er 

tale om en almindelig landsby. 

Håndværksaktiviteter 

I de ti nord-sydgående søgegrøfter og 
det mindre udgravningsfelt, der blev 
undersøgt på bakken mod sydøst, 

  

fremkom spor efter ikke mindre end 16 
grubehuse (fig. 3). Antallet vil sikkert 
ved kommende undersøgelser vise sig 
at være betragteligt større. Husene er 
små, blot 3-4 m i diameter, og de har 

haft kraftigt forsænket gulv, så de i dag 
fremtræder som ovale- gruber. Husene 
har 1 hver gavl været forsynet med en 
kraftig stolpe, der har båret et saddel- 
formet tag. Væggene har været risflet- 
tede, hvilket 1 flere tilfælde dokumen- 

teredes 1 form af spor efter nedbankede 
pæle rundt langs kanten af gruben. 

De små grubehuse synes ikke at have 
været egnet til permanent beboelse. 
Fundmaterialet fra de nederste lag i 
husene - gulvlagene - tyder da også på, 
at de overvejende har fungeret som 
værkstedshytter. 

  

Fig.4. Grubehus under opførelse. Det 
var små, delvist nedgravede hytter på 
kun 6-10 m', 
Tegning: Kristian Sørensen. 

Mange funktioner er imidlertid van- 
skelige at dokumentere i det arkæolo- 
giske materiale. Dels har man givetvis 
ryddet op efter sig og fjernet alt brug- 
bart, når et hus blev forladt efter sæso- 

nen, dels er bevaringsforholdene for 
organisk materiale dårlige som følge af 
den store gennemsivning i den sandede 
jordbund. 

En del af genstandsmaterialet fra gru- 
behusene er antagelig tilfældigt tabt, 
og fortæller ikke nødvendigvis noget 
om de aktiviteter, der er foregået i hus- 
ene, men kan til gengæld give en date- 
ring af, hvornår husene er blevet fyldt 

Fig.3. Oversigtsplan over det braklag- 
te område. Grubehusene (markeret 
med +) er fordelt spredt henover det 
godt 3 ha store område. Langhuset og 
koncentrationen af stolpehuller findes 
på bakkeskråningen i den sydøstlige 
del af området. Tegning: Jens Olsen. 
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Fig.5. Et udvalg af de tenvægte af sandsten, ler og ben, der blev fundet på pladsen. 

til. Det gælder bl.a. personlige gen- 
stande som glasperler og smykker, 
men især keramik, der udgør langt den 
største fundgruppe. Hyppigst er skår af 
grove, uornamenterede kar, der går 

under betegnelsen "hjemlig boplads- 
keramik". I vikingetiden får den hjem- 
lige keramik følgeskab af den såkaldte 
østersøkeramik, der i starten importe- 
res, men siden efterlignes lokalt. Den 
yngste keramik fra husene dateres til 
900-årene. 

Blandt de hyppigste fund i husene er 
vævevægte af ubrændt og — i sjældne 
tilfælde brændt — ler. De har været an- 
vendt på den lodrette opstadvæv, hvor 
de holder trenden stram, og findes af 

  

og til i koncentrationer, der viser hvor 
væven har stået. 
Også et større antal tenvægte vidner 
om tekstilfremstilling (fig. 5). Tenvæg- 
te fungerer som "svinghjul" på en ten 
ved spinding af garn og er som regel 
fremstillet af brændt ler eller sandsten. 
Det relativt store antal væve- og ten- 
vægte tyder på, at der har fundet en 
storstilet tekstilproduktion sted på 
pladsen. Måske har man fremstillet 
sejl af uld eller hør. 

En anden stor fundgruppe fra grubehu- 
sene er kamme, hele og fragmenterede, 

af ben og kronhjortetak. Kammene be- 
står af tynde plader, hvori tænderne er 

udsavet, holdt sammen af to skinner 

  

  

  
    

  

  

  

  
  

  

  

          

ved hjælp af jernnitter. Alle kammene 
fra pladsen er forsynet med geometri- 
ske dekorationer (fig. 6). 
Fund af hele kamme er ikke i sig selv 
bevis på lokal kamproduktion. Frem- 
stilling af kamme og andre benredska- 
ber efterlader normalt et stort affalds- 
materiale i form af afsavede sprosser 
og halvfabrikata, og da der i prøve- 
gravningen kun er fundet enkelte styk- 
ker hjortetak med afsavede sprosser, er 
de fleste af de fundne kamme muligvis 
bragt færdige til Vester Egesborg-plad- 
sen. 

Metalproduktion er overvejende re- 
præsenteret ved et større antal jern- 
slagger. Produktionen er antagelig 
foregået umiddelbart uden for grube- 
husene. Slaggerne ligger da også i de 
øvre lag 1 husene, hvor de er endt, efter 

at husene er forladt. 

  
Fig.7. Den lille bronzemodel viser, at 
der er foregået smykkeproduktion på 
pladsen. Tegning: Kristian Sørensen. 

På den sydlige del af arealet fandtes 
resterne af en egentlig smedje. Mellem 
en række askefyldte affaldsgruber lå 
en plet rødbrændt sand. Både gruber 
og sandplet indeholdt en del små styk- 
ker forsmeltet sand, udsat for så høje 
varmegrader, at de er blevet helt "glas- 
agtige". I affaldsgruberne fandtes for- 
uden jern og slagger utallige smede- 
og hammerskæl fra både rensning og 
smedning af jern. Skællene er så små, 
at de vanskeligt kan ses med det blotte 
øje på jorden, men må indsamles med 
magnet. 

Fig.6. På en af de fundne kamme har 
ejeren med en nål eller en kniv ridset 
Sine egne ornamenter. Den såkaldte 
triskele genfindes på bl.a. flere af 
vikingetidens smykker og på en rune- 
sten ved Snoldelev nær Roskilde. 
Tegning: Kristian Sørensen. 
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Jernsmedningen kan være udført af den Langhuse Fig.S. Plan over udgravningsfeltet 
lokale smed, men små stykker bly-, 
sølv- og bronzesmelt og enkelte bron- 
zemodeller til smykkefremstilling ty- 
der dog på, at også omrejsende sme- 
de, der har forestået den finere pro- 
duktion af smykker, har besøgt stedet 
(fig. 7). 

Der fandtes 18 glasperler og fire små 
glasskår på pladsen. De formentlig 
tilfældigt tabte perler kan ikke ses som 
vidnesbyrd om glasproduktion. Det 
kan derimod tre små stykker forsmeltet 
glas. Da de to af stykkerne er fundet i 
et tyndt kulturlag, der genfindes på sto- 
re dele af pladsen, er fremstillingen 
ligesom metalproduktionen sikkert fo- 
regået udendørs. 

En lille stenlægning har udgjort bun- 
den af en ovn. Stenlægningen var om- 
givet af en 10-15 cm tyk lerbræmme, 
resterne af den oprindeligt kuppelfor- 
mede ovnkappe. Under stenene sås et 
lag af rødbrændt sand. Ovnen var pla- 
ceret på et lag af ubrændt ler, der kan 
være resterne af et lerstampet gulv, 
men stolper fra et hus eller halvtag 
kunne ikke erkendes. 

Tomterne efter langhuse syntes umid- 
delbart koncentreret i den sydøstlige 
del af udgravningsområdet. Husene 
kan i dag kun erkendes som sporene 
efter vægstolper og de dybere stolper, 
der har båret tagkonstruktionen. 

Rester af gulve, ildsteder m.v. er deri- 
mod helt ødelagt af århundreders 
pløjning. 

Omtrent midt på det ca. 35x25 m store 
udgravningsfelt fandtes tomten af et 
knap 14 m langt og 7 m bredt langhus 
med svagt buede langvægge. Den 
bærende konstruktion udgjordes af to 
sæt stolper, placeret midt 1 huset med 
en indbyrdes afstand af 5 m (fig. 8). 
Hustypen er almindelig i gårdene i 
yngre jernalder, men da kun ca. 100 m” 
har været under tag, må huset betegnes 
som en forholdsvis beskeden bygning. 

Delvist over og umiddelbart vest for 
langhuset fandtes tomten af en lille 
bygning på kun ca. 6x4 m. Bygningen 
har haft rette langvægge og lukket gavl 
i vestenden, mens der derimod ikke sås 
vægstolper i husets østgavl (fig. 8). 

mod sydøst med langhuset og den lille 
bygning markeret. Det store antal stol- 
pehuller indikerer, at der har eksisteret 
flere langhuse i området. 
Tegning: Jens Olsen. 

  
Fig.9. Den lille hvæssesten er fundet i 
bunden af et grubehus. Den er forsynet 
med ophængningshul, så den kunne 
hænge i bæltet. 
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Fig.10. 
Ornamentikken tyder på at det er af 
engelsk-irsk oprindelse. 

Tagkonstruktion har været båret af to 
kraftige stolper henholdsvis 1 husets 
øst- og vestende. 
Huset lader sig kun vanskeligt datere, 
da typen ikke er almindelig. Da de 
nævnte hustomter til dels overlapper 
hinanden, kan husene ikke have eksi- 

steret samtidigt. Den lille bygning 
repræsenterer formentlig en form for 
udhus, staklade eller lignende og skal 
muligvis knyttes til yderligere et lang- 
hus på stedet. Det store antal stolpehul- 
ler indikerer tilstedeværelsen af endnu 
en eller to, formentlig yngre hustomter 
i området. Hvorvidt der er tale om fle- 
re faser af samme gård afsløres for- 
håbentlig ved de kommende under- 
søgelser. 

Import 
En særlig iøjnefaldende fundgruppe er 
de mange metalgenstande, hvoraf fler- 
tallet blev fundet med metaldetektor 
under muldafrømningen. Genstandene 
stammer antagelig fra de tynde kultur- 
lag, der har dækket store dele af områ- 
det, men som nu er pløjet op, så ind- 
holdet i dag ligger spredt i pløjelaget. 
Fundgruppen omfatter hele og frag- 
menterede beslag, små bronzebarrer, 

vægtlodder, mønter og smykker. Man- 
ge hører til i det lokale miljø, men en 
del, ikke mindst smykkerne, vidner om 

kontakter til fjernere egne. 
De ældste metalgenstande er fra 500- 
årene, mens de yngste er fremstillet 

midt i 900-årene. 

Fig.11. De to hængesmykker af sølv er 
næsten identiske. De blev fundet på 
Stort set samme sted med et par måne- 
ders mellemrum. 

  

Også i grubehusene fandtes enkelte 
importerede genstande, de fleste om- 
end af mere dagligdags karakter. Det 
drejer sig bl.a. om hvæssesten (fig. 9) 
og om skår af klæberstenskar fra 
Sydnorge eller det vestlige Sverige. 
Desuden fandtes fragmenter af kværn- 
sten af rhinsk basaltlava. Glasperler 
kan som nævnt være fremstillet lokalt, 

men i så fald er råmaterialet importe- 
ret. Skårene af drikkeglas stammer fra 
det frankiske område omkring Køln 
eller fra England. 

Blandt de mere eksotiske genstande 
kan fremhæves et fint ornamenteret, 

forgyldt beslag fra det engelsk-irske 
område (fig. 10), to hængesmykker af 
sølv fra Østeuropa (fig. 11) samt en 
helt enestående fibel af forgyldt bron- 
ze, hvis proveniens ikke er fastslået 
med sikkerhed (fig. 12). En mulighed 
er, at fiblen er fremstillet på Gotland. 
Hertil kommer 11 sølvmønter, hvoraf 

en enkelt er importeret fra Franker- 
riget, mens de øvrige er fremstillet 1 
Mellemøsten (fig. 13). De ældste møn- 
ter er sassanidiske (persiske) sølv- 
drachmer fra 600-årene. Disse mønter 
har dog haft en meget lang omløbstid 
herhjemme og er formentlig først tabt i 
900-årene. Flertallet af mønterne er 
arabiske dirhemer, ofte beklippede. 
Nogle stykker er så små, at de vejer 
under I gram. Beklipningen skyldes, at 
man ikke anvendte mønten efter dens 
abstrakte møntværdi, men derimod 

efter sølvets vægt. For at ramme den 
rigtige vægt blev mønterne klippet i 
stykker og afvejet på en lille balance- 
vægt ved hjælp af vægtlodder. 

Anløbspladsens funktioner 
Af væsentlig betydning for tolkningen 
af Vester Egesborg-pladsen er især den 
landskabsmæssige = placering, der 
stærkt antyder, at pladsen har været 
orienteret mod søfart. På baggrund af 
den strategisk gunstige beliggenhed 
ved en velbeskyttet naturhavn er det 
naturligt at opfatte lokaliteten som en 
anløbsplads. Ved at placere en anløbs- 
plads i bunden af fjorden har man dels 
kunnet sikre sig en adgang til det 
opland, pladsen skulle betjene, dels 
skaffe skibene læ for storme. Samtidig 
har det været vanskeligt for fjendtlige 
skibe uden lokalkendskab at trænge 
ind i fjorden, som lå skjult bag Svinø, 
Dybsø og Enø. 
Aktiviteterne på anløbspladserne har 
formentlig været mangeartede. Sand- 
synlige funktioner er bl.a. omladning af 
varer, værftsaktiviteter, fiskeri, hånd- 

værk og handel. Visse aktiviteter kan 
der dog kun gisnes om, da de ikke eller 
kun sjældent kommer til udtryk i det 
arkæologiske materiale. Eksempelvis 
er påvisning af værftsaktiviteter af- 
hængig af gode bevaringsforhold for 
træ og metal, ligesom fiskeri kun kan 
dokumenteres, hvis bevaringsforhold- 

ene for knogler er usædvanligt gode. 

Også handel er vanskelig at påvise. 
Handelens art og omfang i germansk 
jernalder og vikingetid har adskilt sig 
væsentligt fra den handel, vi kender i 
dag. Der eksisterede ikke egentlig 
møntøkonomi, og i mange tilfælde har 
der snarere været tale om bytte eller 
reguleret udveksling end om køb og 
salg af varer. 
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Fig.12. Den forgyldte bronzefibel er 
helt enestående i dansk sammenhæng. 
Motivet forestiller en mandsfigur i løb 
eller gang, omgivet af 4 dyrelignende 
væsner. Til venstre ses figurerne tegnet 
enkeltvis. Tegning: Kristian Sørensen. 

Metalfundene fra Vester Egesborg er et 
udpluk af tilfældigt tabte genstande, 
men er af høj kvalitet, hvilket demon- 
strerer, at pladsen adskiller sig fra de 
almindelige bopladser i perioden. 
Blandt genstandsmaterialet er desuden 
en del import, heriblandt flere eksoti- 
ske stykker, der viser kontakter til fjer- 

nere egne. 
Indikatorer på egentlig handel er imid- 
lertid spinkle. Antallet af beklippede 
mønter, der sammenlignet med lignen- 
de pladser er relativt stort, tyder dog 
på, at der til en vis grad er handlet på 
pladsen. 

Produktion er foreløbigt dokumenteret 
ved håndværksaffald, en smedje og et 
ovnanlæg. Håndværksaktiviteterne sy- 
nes primært at have omfattet tekstil- og 
metalproduktion, ligesom der er spink- 
le spor af kam- og glasperleprodukti- 
on. Produktionen af visse varer kan 
være foretaget på stedet med henblik 
på afsætning på et fjernere liggende 
marked. 

På baggrund af placeringen, anlægs- 
sporene og fundsammensætningen sy- 
nes der at være tale om en sæsonmæs- 
sig bebyggelse, der har fungeret som 
lokal eller muligvis regional anløbs- 
plads. Aktiviteterne må primært have 
omfattet udskibning og omladning af 
varer og: 1 tilknytning hertil handel 
og forskellige håndværksaktiviteter - 
muligvis en form for strandmarked. 
De arkæologiske fund fra perioden 
afspejler generelt et samfund, hvor 
magten både militært og økonomisk i 
stigende grad samles hos et mindre 
antal fremtrædende slægter. Det er der- 
for sandsynligt, at aktiviteterne på lo- 
kaliteten har været organiseret og kon- 
trolleret af en eller flere stormænd, der 

i den sammenhæng også kan have 
benyttet pladsen i forbindelse med 
klargøring og tilrigning af skibe før 
handelsrejser eller plyndringstogter. 

Perspektiver 

Udgravningen i 1997 har givet resulta- 
ter, der langt overgik det forventede, 
men som det så ofte går, er antallet af 

ubesvarede spørgsmål ikke blevet min- 
dre. 
Det er stadig uvist, om der har ligget 
en gård på den sydøstlige del af mar- 
ken. Som nævnt kan der meget vel 
have været mere end et enkelt langhus, 
men antallet af huse - og hvor mange, 
der har eksisteret samtidig - kan der 
endnu kun gisnes om. Heller ikke loka- 
litetens størrelse er afklaret, selvom de 

topografiske forhold mod syd, øst og 
vest giver nogle naturlige grænser for 
bebyggelsen. Mod nordvest er der i 
mørk jord gjort flere fund af genstande 
fra yngre jernalder, og også mod nord 
tyder den sandede mulds mørke farve 
på, at der kan findes aktivitetsspor. 

Flere af disse spørgsmål kan forhå- 
bentlig besvares ved kommende ud- 
gravninger. 
Anløbspladsens relation til oplandet 
vil imidlertid stadig være dunkel, da 
informationerne om yngre jernalders 
bebygggelse i området omkring Dybsø 
Fjord er minimale. Der er endnu ikke 
lokaliseret arkæologiske spor efter 
landsbyer eller gårde fra perioden, og 
teorien om, at en eller flere stormænd 

har kontrolleret pladsen, bygger indtil 
videre mest på de specielle ædelmetal- 
genstande af høj kvalitet. 

Et klarere indtryk af anløbspladsens 
rolle i forhold til oplandet får man ved 
at kortlægge bebyggelsen i området, 
dels for at fastslå landsbyernes place- 
ring i landskabet, dels for at få et ind- 
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tryk af, hvilke typer bebyggelse det 
drejer sig om, f.eks. enkeltgårde, 
landsbyer og stormandsgårde. 
En systematisk arkæologisk afsøgning 
af pladsens opland, der anslås at 
omfatte et areal på minimum 30 km”, 
er urealistisk al den stund det vil tage 
flere år og enorme økonomiske res- 
sourcer at recognoscere og prøvegrave 
de marker, der kan rumme levn fra 

yngre germansk jernalder og vikinge- 
tid. 
En mere begrænset indsats på egnens 
marker, bl.a. med metaldetektor, kan 

indledes med at studere ældre kortma- 
teriale. Her er overleveret sted- og 
marknavne, der vidner om tidligere 
aktivitetsområder, ligesom det tilnær- 
melsesvis udrænede landskab med 
moser, enge, vådområder og snoede 

åer og bække gengives. Ved hjælp af 
disse relativt enkle redskaber kan den 
arkæologiske indsats koncentreres, 

hvor mulighederne synes størst. 

Som anløbsplads betragtet er "vand- 
skabet" naturligvis ligeså vigtigt at 
undersøge som landskabet. 
Besejlingsmæssigt ligger Vester Eges- 
borg-pladsen orienteret mod Små- 
landshavet og forbindelserne til det nu- 
værende Tyskland og Polen. 

Afstanden til vikingetidens store han- 
delspladser i den vestlige Østersø, 
nemlig Hedeby ved Slesvig, Reric 1 
Mecklenburg, Ralswiek på Rigen og 
Wolin ved Gdansk har været en dags 
sejlads, hvis vejret har artet sig. 
Nogenlunde samme rejsetid har der i 
øvrigt været til Århus. 

Også pladsens strategiske muligheder 
skal nævnes. Dybsø Fjords munding er 
smal mellem Dybsø og Svinø, ogiden 
lavvandede fjord har risikoen for 
grundstødning krævet forsigtig sej- 
lads. Overfald fra søsiden har dermed 
været hæmmet på flere måder. Var 
truslen overhængende, har det været 

muligt at sejle "indenskærs" til Kar- 
rebæk Fjord og komme ud ved Kar- 
rebæksminde eller gå i læ i Susåen. En 
sidste mulighed er en "rævegang" fra 
fjordens sydside gennem vådområdet 
nord for Svinø By til Noret, der på det 

nærmeste gennemskærer Svinø og 
munder ud ved Avnø. Forbindelsen har 
krævet et træk over land på under 
1 km. 

Undersøgelserne ved Vester Egesborg 
rummer således mange spændende 
perspektiver, som forhåbentlig kan 
belyses ved Næstved Museums kom- 
mende undersøgelser. J 

  
Fig.13. 10 af de i alt II hele og fragmenterede sølvmønter, der blev fundet ved 
detektorafsøgning. 

Noter 

l. Bent Fugl har overdraget sin pri- 
vatsamling af genstande til Natio- 
nalmuseet. Den er registreret under 
j.nr. 405/70 og omfatter ca. 200 
fundnumre. 

2. NM 1 j.nr. 433/65, "Vester Eges- 
borg". 

3. NÆM 1997:120 
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Peter Ottosson 

LERBYGGET KOMFORT 
- fra 1833 ved Holmegaard Glasværk, en foreløbig præsentation 

  
Tre gamle længer 
Den sydligste af længerne er muret af 
teglsten på traditionel vis, medens de 

to længer, som ligger i vinkel nærmest 
glasværket, er bygget af ler. 
Alle tre længer er bygget indenfor de 
første 10 år efter glasværkets grund- 
læggelse i 1825, nærmere bestemt i 
perioden 1833-35. 
Huse bygget af ler er en velkendt, men 
nu meget sjælden hustype, som hører 
hjemme i årtierne omkring 1800 (1). 
Typen fik en vis udbredelse i sin tid, 
fordi konstruktionen med stampet eller 
med halmblandet ler var særdeles bil- 
lig, samtidig med at de tykke vægge 

var lune. 
Lerhuse kunne opføres med sparsom 
brug af træ, som i begyndelsen af 
1800-årene var en mangelvare. 
Derfor var de lerbyggede huse interes- 
sante både i forhold til bindingsværks- 

Fig.1. Den lerbyggede længes sydfa- 
cade med rester af forhaver. 

huse, som kræver stort tømmer til det 

bærende vægskelet, og til murede 
huse, som er opført af tegl, som igen 
forudsætter store mængder træ til 

brændingen. 
At de lerbyggede vægge har betydet en 
reduceret brandfare har også talt til 
disse bygningers fordel. 

Den øst-vestvendte lerhuslænge med 
adressen Svinget 6-14 blev i somme- 
ren 1997 genstand for nærmere under- 
søgelse i forbindelse med et igang- 
værende byfornyelsesprojekt, som med 
tiden kommer til at berøre hele kom- 
plekset af arbejderboliger ved Holme- 
gaard Glasværk (2). 

En istandsættelse af den omtalte længe 
var tiltrængt, og den blev så gennem- 
gribende, at man fik usædvanligt gode 
muligheder for at studere samtlige 
bygningsdele og detaljer i huset, efter- 
hånden som arbejdet skred frem. 

Bygningen 
Huset er udvendigt 42,60 m langt og 
7 m bredt. Det indeholder fra østenden 
5 ens boliger. I vestenden rummer en 
3 m lang afdeling i dag glasværkets 
gipsværksted. Det er sandsynligt at 
denne vestende repræsenterer en op- 
rindelig sjette bolig. 

I det ydre virker huset aldeles uforan- 
dret og oprindeligt. Derimod er der i 
tidens løb indvendigt foretaget store 
ændringer og moderniseringer af boli- 
gernes indretning, bl.a. er den oprinde- 
lige, langsgående hovedskillevæg tjer- 

net. 

Fundament 

Bygningen er under alle vægge funde- 
ret på 30-50 cm store syldsten, som er 
nedlagt i en 70-80 cm's dyb funda- 
mentsgrøft i den meget sandede jord. 
På steder, hvor vandledninger og af- 
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løbsrør senere er ført gennem funda- 
mentet, er syldstenene fastholdt med 
cement eller helt erstattet med mur- 
værk. 

Vægge 

Ydervæggene mod nord, syd og øst 
samt tre undersøgte tværskillevægge 
er rejst direkte på syldstenene. 
Alt tyder på, at der til disse vægge er 
anvendt den lerbygningsteknik, som 
med en gammel tysk betegnelse kaldes 
"wellerwånde" eller i fordansket form 
"vellervende", af Risom betegnet ler- 
jordshuse af type IV A (3). 

I modsætning til en anden velkendt ler- 
bygningsteknik, "pisé de terre", bruger 
man i wellerwånde-metoden hverken 
forme eller intensiv stampning af byg- 
gematerialet, som består af våd lerjord 
blandet med halm. 
Efter en grundig gennemæltning læg- 
ger man helt enkelt lerblandingen op 
på fundamentet i en bredde, som er lidt 
større end den vægtykkelse, man har 
tænkt sig i det færdige hus. Lagets høj- 
de eller tykkelse kan gøres mindst lige 
så stor som bredden, fordi halmarme- 

ringen forhindrer materialet i at skride 
under sin egen vægt. 
Når det første lerlag efter en passende 
tid har sat sig og er blevet mere stabilt, 
lægges næste lerlag op på muren. Dette 
gentages indtil den endelige væghøjde 
er nået. 
Til sidst skærer man så med en spade 
eller en gammel bredbil al overflødig 
ler bort fra væggens sider, så den bliver 

jævn og lodret og får den ønskede tyk- 
kelse, i det undersøgte hus ca. 55 cm. 
Øverst afsluttes facaderne med en ge- 
sims eller krone af teglsten lagt dels i 
mørtel, dels i ler. 

Når huset senere står helt færdigt med 
bjælkelag, tag 0.s.v. og de tykke vægge 
har fået tid til at tørre yderligere, pud- 
ses væggene med en lervælling eller 
lermørtel, så man får en overflade, der 

kan kalkes. 

Skalmuring 
Dette er grundprincippet 1 den anvend- 
te byggemåde. Væggene i wellerwån- 
de-bygninger blev imidlertid ofte ud- 
ført 1 en kombination af ler og teglsten. 
Man kan jo let forestille sig, at en 
sådan lervæg ikke havde godt af for 
meget slagregn og vandstænk, så det 
var derfor ikke ualmindeligt, at man 
murede teglsten et stykke op ad væg- 
gen, især hvor fundamentet lå lavt i 
forhold til det omgivende terræn. 

I det undersøgte hus er der brugt tegl- 
sten 1 usædvanlig høj grad: ca. 90% af 
sydfacaden og 65% af nordfacaden er 
dækket af murværk. Der er brugt sten 
af meget forskellig art lige fra hårdt- 
brændte gamle glasovnssten til sol- 
tørrede lersten. I sydsiden er stenene 
muret på fladen på normal vis, mens de 
mod nord er sat på kant. Bindemidlet 
er ler. 

Overraskende er det imidlertid, at skal- 

muren næsten overalt står i 5-6 cm's 
afstand fra selve lervæggen, således at 
der opstår en hulmur. Så vidt vides er 
det ikke undersøgt, om andre lerhuse 
med skalmuring har tilsvarende isole- 
rende hulrum mellem skalmuren og 
lervæggen. 
Om skalmuren er oprindelig eller en 
senere tilføjelse er vanskeligt at af- 
gøre. 

Tagværk 
Huset har altid haft tegltag, båret af et 
ret spinkelt tagværk, bestående af spær 
og hanebånd udført i 4-tommer tøm- 
mer med en spærafstand på 2'/ alen 
(ca. 1,55 m). 

Fig.2. Huset er undergået mange ombygninger siden 1833! 

    
Overgavlene er opført i bindingsværk 
med vinduer ind til de yderste lofts- 
værelser. De mellemliggende værelser 
har fået lys fra fire kviste i tagets syd- 
side, beklædt med kraftige profilbræd- 
der - tømrerhåndværk så nydeligt, at 
det grænser til møbelsnedkeri ! 

Muråbninger 
Vederlag over døre og vinduer er ud- 
ført af 3'/,-4 tommer heltømmer og 
brædder i forskellige dimensioner. 
Over vederlagene er lerfyldningen 
fortsat. 
Man må gå ud fra, at dør- og vindues- 
karme var klargjorte og kunne sættes 
på plads, samtidig med at byggeriet 
skred frem, ligesom man før i tiden 
gjorde ved det almindelige murede 
byggeri. 

Murbehandling 
Udvendigt er huset behandlet med en 
meget sandholdig lerpuds, hvorpå der 
gennem tiderne er strøget adskillige 
lag hvid kalk. 
Syldsten og nederste del af væggen er 
tjæret. 
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Fig.3. Et parti lerloft er styrtet ned og det oprindelige loft afdækket. Det ses også, 
at en ståldrager har erstattet husets hovedskillevæg. 

Indvendige konstruktioner 

Overalt 1 huset har der været trægulve. 
Alle brædder og de fleste bjælker blev 
ganske vist udskiftet under en tidligere 
stor istandsættelse, men de få originale 
bjælker, som var tilbage, lå direkte på 
den tørre sandede jord. 
Ved ydervæggene hvilede de på syld- 
stenene med enderne liggende et lille 
stykke inde i lervæggene. 

De indvendige skillevægge har bestået 
af bindingsværk udmuret med sten i 
lerfuge. 
Hvor skillevæggene møder ydervæg- 
gene ligger bindingsværkets løsholter 
direkte ind i leret på samme måde som 
gulvbjælkerne. 
Bindingsværket i indervæggene har 
været synligt: på et velbevaret væg- 
stykke fandtes rester af en smuk blå 
limfarve direkte på tømmeret. 

Loftsbjælkelaget ligger på en gennem- 
gående firetommers rem, som hviler 
øverst på lervæggen ved dennes inder- 
side. 

  
Boligernes indretning 

Selv om der gennem tiderne er foreta- 
get store ændringer af boligernes plan- 
løsning, er der bevaret så mange spor, 
at det er muligt at få et ganske godt 
indtryk af de forskellige rums størrelse 
og karakter til forskellig tid. 

Hver bolig har oprindelig været delt i 
4 rum af den langsgående hovedskille- 
væg og tværgående skillevægge. 

I boligens sydside finder vi en rumme- 
lig forstue, som er belyst af et smalt 
vindue ved siden af hoveddøren, og 
ved siden af den en stor velproportio- 
neret stue på 3x4,50 m med 2 fag vin- 

duer. 
Mod nord har der været endnu et rum, 

noget smallere end den store stue, men 
ligeledes med 2 vinduer, og endelig et 
køkken med 1 vinduesfag og en dør ud 
til det fri. Dette grundskema gentages 
hele længen igennem. 

Indretningen med forstue, stue, kam- 

mer og køkken er velkendt fra ældre 

boligindretning, så i selve grundske- 
maet skiller glasværkslængen sig ikke 
ud fra tidens boliger. 

Lofterne 

Overraskende nok viste det sig, da en 
nyere tids loftsbeklædning af cellutex- 
plader blev fjernet, at der også i forbin- 
delse med lofterne er anvendt ler som 
byggemateriale i stor stil. 
Brede planker er sømmet på bjælker- 
nes underside som oplæg for kraftige, 
vandrette stokke omviklet med halm 
og klinet med ler. Undersiden af dette 
lerloft er glattet og forsynet med et 
tyndt lag puds, som er kalket. 
Lerloftet ligger hele 4 alen (ca. 2,50 m) 

over gulvet. Det er en rumhøjde, som 
svarer til vor tids standard. 

Lerlofterne har imidlertid vist sig at 
rumme en ekstra overraskelse. 
Enhver, som i dag ser disse lerlofter, 

vil ikke et øjeblik være i tvivl om, at de 
har samme alder som selve huset. De 
er desuden i så god stand, at byfornyel- 
sesarkitekten meget fornuftigt har 
valgt at lade dem blive på plads. 
Men under arbejdet gik der hul på et af 
disse lofter, og gennem hullet åben- 
baredes det, at der over det 7-8 cm tyk- 
ke lerklinede loft var et hulrum på ca. 
6 cm op til de egentlige loftsbrædder, 
sømmet på bjælkernes overside. 
Undersiden af det øverste loftsbræd- 
delag, hvis sprækker var skjult af pro- 
filerede dæklister, var malet med en 

kølig grå limfarve. 

Lerlofterne er altså ikke de oprindelige 
lofter! 
Denne opdagelse førte til, at en større 
del af lerloftet blev taget ned med det 
resultat, at en imponerende skabelon- 
malet bort kom til syne oppe på 
væggen mellem bjælkerne. 
Denne bort har altså stået fremme sam- 
men med det overliggende, grå loft og 
er senere dækket af de hængende ler- 
lofter. 
I rummet mod nord fandtes også en 
bort, men i et mere enkelt mønster. 

Loftsbrædderne, her uden dæklister, 

havde samme grå farve som dem i stu- 
en. 

Imponerende rum i et hus med et 
beskedent ydre! 

Spørgsmål og svar 
Et af de spørgsmål, som undersøgelsen 
har rejst er, hvad der har forårsaget, at 

man et stykke tid (sandsynligvis meget 
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kort tid) efter bygningens færdiggørel- 
se beslutter sig for at reducere højden i 
alle rum ved hjælp af de forsænkede 
lerlofter, som samtidig skjuler fine 
dekorationer og godt snedkerarbejde. 
Hvorfor går man i gang med det møj- 
sommelige arbejde at ophænge flere 
tons ler under lofterne i et allerede fær- 
diggjort og beboet hus? 

Skal dette spørgsmål besvares i sam- 
menhæng med de ydre skalmure? 
Ligger forklaringen 1 hulrummene 
mellem vægge og lofter? Har man helt 
enkelt etableret hulrumsisolering i 
bygningen for at nedbringe udgifterne 
til opvarmning? Eller drejer det sig om 
sikring mod brand? 
Andre spørgsmål rejser sig vedrørende 
den oprindelige indretning af boliger- 
ne. Desværre kniber det med at få hold 
på detaljerne i indretningen af forstuer 
og køkkener, for her har de senere ind- 
greb været størst. 

Senere tiders installation af wc og bad, 
ombygning af trapper til loftet og gen- 
tagne moderniseringer af køkkener har 
medført, at de gamle bjælkelag over 
disse rum er forsvundet, og de spor, 

som er tilbage i gulv og på vægge er 
delvis modstridende og svære at 
aldersbestemme. 

Man kan f.eks. slå fast, at skorstens- 
stokken, som i dag findes i forstuen, 
ikke har stået dér altid. 
Til gengæld er gamle skorstensfunda- 
menter kommet til syne under gulvene 
1 de undersøgte boliger. Men er de 
oprindelige? Det er ikke sikkert. 
Skorstensfundamenterne ser nemlig ud 
til at karambolere med døråbninger i 
de oprindelige bindingsværksskille- 
vægge, hvilket unægtelig tyder på, at 
også disse nok så gamle skorstensfun- 
damenter er sekundære. 

Endnu er der en bolig 1 det lange hus, 
som ikke er undersøgt. Forhåbentlig 
findes svarene på nogle af de uafklare- 
de spørgsmål her. Også fordybelse i 
brandtaksationer kan med lidt held 
give nogle svar. 

Høj boligstandard 1 1830'erne 
På trods af uklarhederne kan man kon- 
statere, at de glasmagere, som flyttede 
ind i det nye lerhus for mere end 160 år 
siden, fik boliger af ganske høj stan- 

Fig.4. Det oprindelige loft med af- 
dækningslister, på væggen ses skabe- 
lonmaleri. 

  
Fig.5. Under et gulv lå en strøning af 
glasbrokker, affald fra glasværket. 
Foto: Jens Olsen. 

dard. Specielt de 2 stuer kunne man 
sikkert vise frem med stolthed. Lyset 
fra de dybe vinduesnicher med skrå 
sider og skrå overstykker må have 
været meget smukt, og de tunge, tykke 
vægge og de listeprofilerede lofter 
strøget med limfarve eller kalk har 
givet boligerne et udtalt præg af kvali- 
tet. 

Det er indlysende, at disse sjældne, ler- 
byggede boliglænger med deres lange 
og brogede historie fremover bliver en 
meget vigtig station ved fremvisnin- 
gen af Holmegaard Glasværks herlig- 
heder. 

Hertil kommer, at der arbejdes med 

tanker om at rekonstruere indretningen 
af en af de 5 boliger i den østlige læn- 
ge, som den så ud i 1833. Det vil i givet 
fald betyde et væsentligt supplement 
til formidlingen af glasværkets historie 
og være med til at øge bevidstheden 
om de interessante lerjordshuse. J 

Noter 

1. Risom 1959 
2. Undersøgelsen, som ikke er afslut- 

tet, udføres for Næstved Museum af 

forfatteren for bevillinger fra Sta- 
tens Museumsnævn og Holmegaard 
Glasværk. 

3. Risom 1959, s.18 
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Palle Birk Hansen 

DRAGEBÆGERET 
- af Jonas Wulf (0.1696-1779) | . 

Næstved Museum har i dette efterår 
erhvervet et sølvbæger, lavet af guld- 

smeden Jonas Wulf (ca.1696-1779), 

som boede og arbejdede i ejendommen 
Akseltorv 9. 

Hans søn, cancellieråd Evald Wulf 
(1741-1815), rev i 1784 faderens gård 
ned og opførte et nyt hus, Wulfs Gård, 
på grunden. I en indskrift på en mar- 
mortavle over porten roser sønnen sin 

fader i høje toner og tilegner ham sit 
nye hus: 

"Til Erindring for en kier og værdig 
Fader Jonas Wulf som over 50 Aar her 
har haft sin Boelig - med sand Agtelse 
for hans Fliid og Retskaffenhed er det- 
te Ære Minde efter hans Dåd opfårt af 
hans her paa Stedet fådte, ældste Son 
Cancellieraad Bye- og Herredsfoged 
Evald Wulf i Aaret 1784" 

Wulfs Gård var oprindeligt en af de 
smukkeste bygninger 1 Næstved, men 
huset blev i 1888 voldsomt skæmmet 
gennem ombygning fra Hotel Skan- 
dinavien til Hotel Axelhus. Bygningen 
blev fredet i 1918. Desværre blev huset 
ikke ført tilbage til sin oprindelige 
skikkelse ved den seneste ombygning i 
1990, hvor Hotel Axelhus blev til 

Axelhus-Centret. Til gengæld kan vi 
glæde os over, at marmortavlen blev 
genopsat på sin oprindelige plads over 
porten efter at have været indmuret 
indendøre i en årrække. 

Jonas Wulfs sølvbæger er stemplet 
under bunden med mestermærke IW. 
Ved bægerets rand og bund har guld- 
smeden højst usædvanligt efterlignet 
kurveflet, medens den øvrige overfla- 

de har været fint punslet omkring de to 
drabelige drager, som pryder bægeret. 

  
Fig.1l. Jonas Wulf: Sølvbæger med drager, højde 9 cm, diameter 8,5 cm. 
NÆM 1997:365. 

Fig.2. Wulfs Gård, Akseltorv 9, Næstved. Foto: J.F.Busch 0. 1860. 
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