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Indledning
NæstvedsPatriotiskeSelskabblevstif-
tetisommeren1780ogophæveti1808.
Selskabetvaretafen lang række lig-
nende, som i 1780’erne og 1790’erne
blev etableret landet over. De havde
almennyttigtformål,hvilketfordefle-
stes vedkommende var ensbetydende
med,atdearbejdedepåatfremmeen
ellerfleregreneaferhvervslivet.Iflere
afforeningerneindgikpatriotiskisel-
skabets navn. Patriotisme var et nøg-
leord i tidens offentlige debat, og det
dækkedeover,atenhverborgerafkær-
lighed til fædrelandet burde gøre en
indsatstilgavnfordetalmindeligeeller
fællesbedste,dvs.samfundet.Kunved
athavefædrelandets tarvforøjeviste
mansandborgerdydogdermeddetrette
patriotiskesindelag.

Flere patriotiske selskaber rummede
også elementer af filantropi. Filantro-
pienvaridenneforbindelseisærrettet
mod den fattige del af befolkningen,
som filantroperne ville hjælpe ud af
deres kummerlige tilværelse. Ud fra
tidenstankegangskulledetskegennem
opdragelse/uddannelse og ved at til-
bydebeskæftigelse,altsåikkeenpassiv
velgørenhed, men hjælp til selvhjælp.
Denfattigeskullebringestilatbliveen
virksomborger i sit land, ellermåske
snarere i sin stand, for ophævelse af
standsforskelle lå langt uden for den
filantropiske/patriotisketankegang.

Somforbilledehavdedepatriotiskesel-
skaberDetkongeligedanskeLandhus-
holdningsselskab,derblevstifteti1769.
Idenførsteplanforetsådantselskab
havdemangivetdetnavnetDetdanske
patriotiskePræmieselskab,hvilketklart
signalerede mål og midler for selska-
bet.Udfraenpatriotisktankegangom
atvirketilgavnforfædrelandetskulle
Landhusholdningsselskabetarbejdefor
atstyrkelandetserhvervslivsomsådan.
Senere blev Landhusholdningsselska-
betendecideretlandbrugsorganisation,
mensådanvardetikketænktfrastarten.
Midlernetilatnåmåletblevudskrivning
afprisopgaverogtildelingafpræmier
som belønning for en særlig indsats.

MargitBaadPedersen

NæstvedspatriotiskeSelskab

NielsRyberg(1725-1804)maletafJensJuelellerenafhanselever.Rybergvar
denøkonomiskegarantbagNæstvedsPatriotiskeSelskab,bekostedeopførelsen
afdetrekøbstadskoler,finansieredehørindkøbetdeførsteårogfulgtenøjemed
iselskabetsvirksomhed,altidparattilatstøtteøkonomisk.NielsRybergvarfødt
iSallingsomsønafenfæstebonde,menforatundgåstavnsbåndetblevhanalle-
redesomdrengsatiplejehossinmorbroriAalborg.Herfikhanenhandelsud-
dannelse,ogmeddensombaggrundarbejdedehansigopiKøbenhavnogendte
somenaflandetsstorekøbmænd.Hanfungeredeogsåiperiodersområdgiverfor
statenoggikaktivtindiarbejdetmedatforbedredetkøbenhavnskefattigvæsen.
RybergkøbtedetfynskegodsFrederiksgave(nuHagenskov),hvorhansomregel
opholdtsigomsommeren.DerimodboedehanaldrigselvpåØbjerggaardiKøng,
somudelukkendeblevanvendtsombasisforhansfabriksvirksomhed.
Frederiksborgmuseet.
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Ifølge tidens tankegang var en sådan
præmietildeling, gennem hvilken den
vindskibelige(flittigeogstræbsomme)
borgerfiksinbelønning,detmesthen-
sigtsmæssigemiddeltilatfremmeflid
ogvirkelystibefolkningen.Iprincippet
stodLandhusholdningsselskabetåbent
foralle,menipraksisblevdetenfor-
eningfordehøjeresocialelag-med-
lemmernekomnavnlig frakredsenaf
embedsmænd,videnskabsmænd,gejst-
ligeogofficerer.Selskabetblevstøttet
afkongehuset,hvismedlemmermeldte
sigind,ogdetbidrogtilatgøreselska-
betlidtfinereendsåmangeandre.

BaggrundenforNæstvedsPa-
triotiskeSelskab
StiftelsenafNæstvedsPatriotiskeSel-
skabskalsesisammenhængmedden
linnedfabrik, der siden 1778 havde
væretunderopbygningiKøngpåstor-
købmandenNielsRybergsgodsØbjerg-
gaard.Ryberg(1725-1804)varafden
fasteoverbevisning,atnetoplinnedin-
dustri ville være velegnet til at opnå
fleregodeformålpåéngang:afskaffe
fattigdommen og gavne landets øko-
nomi. Sine tanker herom havde han
gjort rede for i en udredning stilet til
kongenijanuar1776.Pådettidspunkt
havde Ryberg ved siden af sine egne
omfattendeforretningerogsåpåtagetsig
atværemedlemafdirektionenfordet
københavnskefattigvæsen,Denalmin-
deligePlejeanstalt.Herhavdehanfor-
anstaltet forsøg med at beskæftige de
fattigemedhørbehandling,spinderiog
vævningaflærred.Arbejdsanstalterfor
fattigevarikkenogetnyt,menkvalite-
tenogmængdenafdetproduceredestod
ialmindelighedikkemålmedomkost-
ningerne, og selv om Ryberg fik ind-
kaldt engelske specialister, der skulle
udbrede kendskabet til moderne, rati-
onelle arbejdsmetoder, var der meget
langttil,atPlejeanstaltenslinnedfabrik
kunnehvileisigselv.Detfikdogikke
Rybergtilatopgivetroenpå,attanken
i bund og grund var rigtig. Men for
at projektet kunne lykkes, måtte man
begynde helt forfra - have fat i bør-
neneoggennemuddannelselæredem
derettearbejdsmetoderogikkemindst
opdragedemtilflidogarbejdsomhed.
Her tænkte Ryberg i første række på
pigerne,somskullelæreatspindedet
ensartedehørgarn,dervarforudsætnin-
genforvævningafsalgbarthørlærred.
Megetafdethørlærred,derblevprodu-
ceretilandet,varaffordårligkvalitet,
ogdervarforlidtafdet.Detbelastede
betalingsbalancen,atderskulleindfø-
ressåmeget.Rybergsåforsig,hvordan
enøgetlærredsproduktionbådekunne

dække landets eget behov (og derved
ifølge god merkantilistisk tankegang
årligtsparefleretønderguld,dernugik
udaflandet)ogpålængeresigtbliveen
eksportartikel-detnyenordamerikan-
skemarkedrummedeuanedemulighe-
der.

Dereringentvivlom,atRybergogså
var drevet af en oprigtig trang til at
villehjælpede fattige tilenbedre til-
værelse. En opdragelse til arbejdsom-
hedvilleefterhansopfattelsemedføre
en forbedret tænkemåde i den fattige
delafbefolkningen,deristedetforat

henslæbetilværelsenilastefuldhedog
dovenskab ville stræbe efter at skaffe
detdagligebrødudenatliggeandretil
byrde.

Linnedindustrien havde desuden den
store fordel, at den kunne drives som
hjemmeindustri.Rybergforestilledesig
noglecentralerrundtomkringilandet,
hvorfraråvarerblevudleveretoghvor
de færdige produkter blev indleveret,
menbådespinde-ogvævearbejdeskulle
være binæring til landbruget. Navnlig
forhusmandsfamiliernekunnedetvære
af betydning at have arbejdet med
hørrensomenindtægtsmulighediperi-
oder,hvorderellersikkevararbejdeat
få.

Disse tankers anvendelighed i praksis
villeRybergnubevisegennemanlæg-
gene iKøng, oghanvalgte sachseren
ChristianGottfriedVoelkertilatståfor
arbejdet. Voelker (1746-1819) var fra
Arnstadt i Thüringen og blev i 1760
sat i handelslære i Altona, hvor han
fikkendskab til lærredshandel. I1773
fikhanenstillingsomfuldmægtigved
en lærreds- og drejlsfabrik i Husum.
Fabrikkenmåtteimidlertidindstillesin
virksomhedtreårsenere,ogetforsøg
fra Voelkers side på selv at drive
fabrikken videre med en ny ejerkreds
mislykkedes.Hanfremlagde idecem-
ber 1777 en plan til en helt ny virk-
somhed i Slesvig by, hvor han ville
producerehørlærred,hovedsageligved
hjælp af hjemmearbejdende vævere.
Garnetskullebl.a.leveresfraPlejean-
stalteniKøbenhavn,ogdeterforment-
ligveddenlejlighed,athanerkommet
iforbindelsemedRyberg.Førstethalvt
år senere fikVoelker et betinget ja til
sin ansøgning fra Kommercekollegiet
i København, men på det tidspunkt
var han allerede ansat af Ryberg og i
gangmedatplanlæggevirksomhedeni
Køng.1

Herstartedehanhørdyrkningsforsøgpå
Øbjerggaardshovedgårdsmark,ogder
blev indrettet en hørberedningsanstalt
medenuddannetheglemester.Den1.
november1778kunneundervisningen
i Køng Spindeskole begynde, og året
efter blev spindeskolen i Ring startet.
VæverietiKøngkomigangi1781.

Det var Rybergs og Voelkers overbe-
visning, at tvang ikke ville føre til
nogetgodt-sporenefrakøbstædernes
arbejdsanstalterogtugthuseneskræmte
-ogderforblevdetfrivilligt,omKøngs
og Rings bønder og husmænd ville
sætte deres døtre i spindeskole. Der
varnogenskepsis ibegyndelsen,men

Johann Rudolph Bielke (1746-1813).
BielkevarenaktivformandforNæst-
veds Patriotiske Selskab gennem hele
selskabetslevetid.HistorikerenG.Hor-
nemann karakteriserede senere Bielke
således:»Overhovedetfaarmanafalt
kundetbedsteIndtrykafham.Hanhar
vistnokikkeværetnogenstorAandeller
enhøjtbegavetMand,menhanvaren
afdemangefortræffeligeEmbedsmænd
iSpidsenfordenlokaleAdministration,
dererenPrydforReformtiden,oghvis
VirksomhedtilatføreReformerneudi
Livetvistnokingenlundealtidvurderes
tilstrækkeligt,Mændafetægtearisto-
kratiskTankesæt,derikkeblotnidkært
og pligtopfyldende gjorde deres Ger-
ning,mensatteenÆreiatgaaiSpid-
sen, naar det gjaldt Gennemførelsen
af Regeringens ny og heldbringende
Planer,ogiatstøtteoghjælpe,hvorde
kunde.TildetteKuldafEmbedsmænd
hørteBjelkeognæppesomenafderin-
geste.«
DerkendesingenmalerierafRudolph
Bielke,kundennesilhuet,derergengi-
vetefterPalleRosenkrantz:Amtmands-
bogen.1936.
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begge skoler kom godt i gang, Køng
havdei178037eleverogRing40.2

Voelker gik nu videre med sin og
Rybergsplan.Derskullehurtigstmuligt
anlægges spindeskoler over (i første
omgang) hele Sydsjælland. Det var
aldrigtanken,atskolerneskullekunne
hvile i sig selv. Til gengæld forestil-
ledeVoelkersigikke,atskolerneskulle
beståmereendca.25år.Derefterville
enhelgenerationafungehavelærtden
finere hørspinding, de kunne have en
biindtægt gennem spindearbejdet, og
dekunnelærekunstenvideretilnæste
generation. Der skulle altså kun skaf-
fes tilskudsmuligheder i enbegrænset
periode.

Voelker kontaktede amtmanden som
den,derbådehavdekontakternetilcen-
traladministrationen og indflydelse på
udviklingen i sit amt.Amtmand over
Vordingborg og Tryggevælde Amter
var på det tidspunkt Rudolph Bielke
(1746-1813), der i modsætning til
mangeandreamtmænd ikkevar lokal
godsejer, men bosat i Næstved, hvor
han ejede en stor gård på Axeltorv
(Gøyernes Gård). Han var af gammel
adelsslægt, tidligereofficeroghofem-
bedsmand,menvaralligevelkun30år
gammel, da han i 1776 fik amtmand-
sembedet iSydsjælland.Det var altså
enjævnaldrende,Voelkerindledtesam-
arbejde med, og han vandt tilsynela-
dendehurtigtBielkefortankenomdet
gavnlige i at udbrede spindeskoler på
landet.

DererbevaretenrækkebrevefraVoel-
kertilBielke,detførstefrajanuar1780,
det sidste fra foråret 1794. De korre-
sponderede gennem hele perioden på
tysk, Voelkers modersmål, som også
Bielkebeherskede-hanvarfødtiKiel,
ogbådedetdanskemilitæroghoffetvar
pådet tidspunktpræget af tysk.Voel-
ker lærte dog snart dansk, ogmedens
et tidligt forsøg på at skrive dansk i
1780ikkekansigesatværesærligvel-
lykket,komhanhurtigttilatformulere
sigganskeudmærketpåsitnyesprog.
Tilgengældviserhanssenerebrevetil
Bielke,athanvaromgivetafdanskta-
lendeisindagligdag,ognårhanskulle
skriveomforhold,derhavdemedhans
dagligearbejdeatgøre,vardetoftede
danske ord, der faldt ham ind.At de
kunne få en let fortysket form, er en
andensag-f.eks.hedderdetomnogle
bønder,dervarflyttetudfralandsbyen
iforbindelsemedudskiftningen,atde
varausgeflyttet!

Voelker bibeholdt gennem hele perio-

dendenærbødigeformoverforBielke,
der som kammerherre og adelsmand
varhansovermandirangogstand,men

derer ingen tvivlom,atdeogsåblev
gode venner.Voelker brugte ofte bre-
vene til i fortrolighed at afprøve sine

Frederikke Bielke, født Numsen (1732-1809). Frederikke Numsen og Rudolph
BielkeblevgiftpåLøvenborgi1777,åretefterathanhavdefåetamtmandsembe-
detiSydsjælland.Ligesomsinmandhavdehungjorttjenestevedhoffet,førstsom
hofdamehosenkedronningSophieMagdalene,hvorhendeskommendemandvar
kammerjunker,ogsidensomhofmesterindehosprinsesseLouise,datterafFrede-
rikV.HunvarsøstertilbaronesseMagdaleneLøvenskioldpåLøvenborg,dervar
tætknyttet tildenreventlowskekreds.HendesbrorChristianNumsenbeklædte
flereembeder icentraladministrationen,var1784-91overhofmarskalog funge-
redesomdetpatriotiskeselskabskontaktpersonvedhoffet.Dererflerebemærk-
ningeriVoelkersogRybergsbreve,dertyderpå,atfruBielkeinteresseredesig
forogaktivtstøttededetpatriotiskeselskab,somhunogsåenovergangvarper-
sonligtmedlemaf,oghunvarparattilatmuntreVoelkerop,nårhanhavdeen
afsinemangenedtureogvarvedatopgivedethele.PassagerigrevindeSybille
ReventlowsbreveefterbesøghosBielkesiNæstved,detsidstekunenmånedfør
fruBielkesdødimaj1809, tegneretbilledeafendame,dervarmegetafholdt
i sinkreds,og som i sinhøjealderhavdebevaret sineåndsevnerog sinnoble
fremtræden,menvarhæmmetaffysiskehandicaps(hungikmedkrykker).
FruBielkegjordedetusædvanlige,athuni1805satteetstortsandstensmonument
forathædresinmand,somjopådettidspunktendnuvarilive.Detstårstadigved
Ydernæsgården,hvordehavdederessommerbolig.
PastelpåGavnø.Malerukendt.FotoJensOlsen.
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tankerogargumenterover forBielke.
Samtidig var han meget åbenhjertig,
nårhanskulleudtrykkesinmeningom
andremennesker.Voelkerharheltsik-
kert ikke forestillet sig, atdissebreve
skulle ende i det patriotiske selskabs
arkiv! Brevene afslører også Voelker
somenmandmedetilterttemperament
- han svingede fra den største begej-
stringogoptimismetildensortestefor-
tvivlelse.

Selskabetstiftes
Alleredeomkringårsskiftet1779-80var
Voelkerigangmed-påBielkesopfor-
dring-atforsøgeatovertaleennabo-

godsejer til at oprette en spindeskole.
I slutningen af februar kunneVoelker
bringe Bielke en hilsen fra Ryberg
med tilsagn om økonomisk støtte til
deres patriotiske selskab, og Voelker
inviteredeimartsprovinsmedikusC.E.
Mangor tilKøng forathankunne se,
hvaddervarunderopbygningder.

Christian Elovius Mangor led af en
utrættelig virkelyst. Han havde været
landfysikus iViborg, og ved siden af
at passe sit lægeembede havde han
etableret et trykkeri i 1771, hvor han
bl.a.udgavetugebladundernavnetDen
ViborgerSamler.Mangorvillemedsit
trykkeriogugebladbidrage tilnyttige
KundskabersUdbredelse,Sædernesog
TænkemaadensForbedring,enformu-
leringder jostemtenøjeoverensmed
det overordnede formål, som Ryberg
ogVoelker arbejdede for. Mangor var
i 1776 blevet provinsmedikus i Næs-
tved, og Bielke kendte ham selvføl-
gelig og kunne se, at han ville være
nyttigforarbejdetmedatoprettespin-
deskoler. Det blev da også Mangor,
der blev selskabets kronikør, idet han
i 1782/83 udgav sin Efterretning om
NestvedsPatriotiskeSelskab,hvorhan
medmangeoglangesidespringgjorde
rede for baggrunden for selskabets
oprettelseogbeskrevdetsførsteårsamt
bragteloveneogenmedlemsliste.

Bielkekontaktedeifebruar1780Kom-
mercekollegietogbadometablerings-
støtteogdriftstilskudtildespindeskoler,
dervarplanlagt,oghanunderstregede,
at de med Voelker som leder ville
blivedrevet ligesågodtsomRybergs
to skoler på Øbjerggaard. Fra statens
sideønskedemaniførsteomgangkun
at fremmeuld- ogbomuldsspinderier,
hvilket ikke passede ind i Bielkes og
Voelkersplaner.Meniløbetafforåret
ændrede Kommercekollegiet signaler
ogsendteBielkeenekstraktafenkom-
mendeforordningomstøttetillinned-
spinderier.Desudenstilledekollegieti
udsigt, at selskabet ville kunne opnå
støtte.3

Pågrundlagafdetteikkenærmerespe-
cificeredetilsagnomstatsstøtte,nogle
løse hensigtserklæringer fra sydsjæl-
landske godsejere om at ville oprette
spindeskolersamtetløfteombidragfra
Rybergblevder imajsendtenopfor-
dringudtilattegnesigsommedlemi
NæstvedsPatriotiskeSelskab,somville
blivestiftetvedetseneremødeiNæst-
ved. Initiativtagerneoptrådteanonymt
-debenævntesignogledanskePatri-
oter, men efter stilen at dømme var
detMangor,derhavdeførtpennen,da

indbydelsenskulleformuleres.Formå-
letmeddetpatriotiskeselskabskullei
førsteomgangværeatarbejdeforhør-
avlensudbredelse,bedrehørbehandling
og anlæg af spinderier. Indbydelsens
andet afsnit giver i koncentreret form
oplysning om selskabets overordnede
formål: De [indbyderne] troe, at den
Byrde, som Mængden af Huusfolk og
disses Børn ere paa Gaardmændene,
kommeraleeneaf,atdendanskeBon-
dealmue, især i Sælland, ikke kiender
stortandetArbeide,enddenalminde-
ligeAgerdyrkning.Detroe,atvedflere
Anviisninger for Bondealmuen til fri-
villig Arbeide skal Flittighed tiltage,
vedBørnenes tidligereAnbringelse til
ArbeidsomhedTiggerietophøre,ogføl-
gelig de Laster, som ere Tiggeriets
Følger, aftage; og neppe tage de feil,
naardetroe,atenformeeretFlittighed
hos Bondealmuen, tilligemed forbed-
redeVilkaar,vistvilvirkeForbedringi
Tænkemaaden.

Det vides ikke, hvordan indbydelsen
blev distribueret, men den henvendte
sig til alle patriotisksindede, hvilket i
denneforbindelsevar1)godsejere,der
selv ville bekoste en spindeskole og
evt.ogsåbidragetildriften,samt2)det
dannedeborgerskab,sompådenmåde
kunneviseborgerdyd.Detblevpointe-
ret,atmangernesåkvindersommed-
lemmer,hvilketnaturligvisbundede i,
at spinding og vævning som husflid
hørte til kvindesfæren og var noget,
somogsåoverklassenskvinderbeskæf-
tigede sig med. Flere godsejerfruer i
samtiden roses for deres iver med at
spindeogvæve,selvomderesindsats
hovedsageligt bestod i at organisere

Lægen Christian Elovius Mangor
(1739-1801) blev med sine »Efterret-
ninger« fra 1782/83 Næstveds Patri-
otiske Selskabs kronikør. Han havde
øjensynligthaftadgangtilatseRybergs
redegørelsefra1776tilkongenomlin-
nedindustriensgavnforlandet,oghan
videreudviklede i et stort indledende
afsnitRybergstanker.Iøvrigtvarhan
så optimistisk i sin skildring af sel-
skabets fremgang, at det var nær ved
at give bagslag - Kommercekollegiet
henviste til hans redegørelse for, hvor
mangeskolerselskabetvarligevedat
haveigang,daderskullestillesbetin-
gelserforstatsstøtte!
Mangorskrevmegetgennemhelelivet
og var levende engageret i samfunds-
forhold,navnligdefattigesvilkår.Isin
tidsom landfysikus iViborgoprettede
hansitegettrykkeriogudgavenavis,
somhanselvskrevflittigti.
GengivetefterAageBonde:Etuddrag
afViborg Stiftsbogtrykkeri tohundred-
årigehistorie.
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arbejdet,somforstørstedelensvedkom-
mendeblevudførtafderes tjenestepi-
ger.

Ved stiftelsen af Næstveds Patriotiske
Selskab,derfandtstedden20.juli1780
iBielkesgårdpåAxeltorv iNæstved,
havdederpåforhåndtegnetsig12med-
lemmer, der dog ikke alle mødte op.
Herblevembedsmændene,dvs.besty-
relsen,valgtblandtdetilstedeværende.
Amtmand Bielke blev formand, eller
forstander,sommankaldtedet.Byfo-
ged Evald Wulf blev sekretær. Wulf
havdeogsåembedetsomherredsfoged
i Ringsted Herred, og derudover var
hanfuldmægtighosamtmanden-dvs.
han var vant til at arbejde for Bielke.
Somkasserervalgtesenafbyensstore
købmænd,den43-årigeHansChristian
Misleth, der i forvejen var involveret
i flere foretagender til gavn for byen.
Voelker blev valgt som inspektør for
skolerne, dvs. han skulle stå for det
praktiske arbejde med at anskaffe det
fornødne inventar til spindeskolerne,
ansættelærerinderne,leverehør,mod-
tagegarn,føretilsynmedskolerneog
aflæggeregnskabfordriften. Ingenaf
dissepostervarlønnet,mendaselska-
betsvirksomhedmedåreneblevmere
omfattende, blev man nødt til at yde
løn til inspektøren,derovertogkasse-
rerhvervet,og tilsekretæren,derogså
blevrevisor.

Blandtdetolvførstemedlemmervarder
firegodsejere:CarlAdolphRaben fra
Næsbyholm,MagnusvonBeringskiold
fraRønnebæksholm,MortenQvistga-
ardfraGjerdrupogHansPetersenfra
Engelholm.HansPetersenvarallerede
langtfremmemedplaneromenspinde-
skoleiBårse,oghanoverlodskolentil
selskabetveddetstiftendemøde.Qvist-
gaardbyggedeenspindeskoleiEgge-
slevmaglei1782(eftersigendepåsin
konesforanledning4),medensderførst
komspindeskolepåRabensgodsefter
hans død, idet hans enke i 1788 byg-
gede en skole iTyvelse. Beringskiold
blevalleredei1781satheltudafspillet
medsinarrestationforlandsforræderi.
Foruden de valgte embedsmænd var
derendnutreNæstvedborgere,derblev
medlemmer fra begyndelsen. Mangor
varnaturligvisdenene,detoøvrigevar
sognepræsten Bendix Holm ved Sct.
PedersKirkeogkøbmandPederMørch.
Endelig meldte Niels Ryberg sig ind
meddetsamme.

Mankunneblivemedlemafselskabet
indenforfirekategorier:1)ordentlige
medlemmer,derbetalte5rdl.omåret,
2) overordentlige medlemmer, der
betalte 10 rdl. om året,  3) ordentlige
æresmedlemmer,somforpligtedesigtil
atbyggeethustilspindeskole,forsyne
detmedbrændselogoverdragedettil

selskabet 4)overordentligeæresmed-
lemmer,somforpligtedesigtilatbygge
en eller flere skoler, levere brændsel
samtbetaleheleindretningenogdriften,
derskulleforeståsafselskabet.Derblev
ogsååbnetmulighedfor,atenlandsby
ellerkøbstadsamletkunnebliveæres-
medlemunderbyensnavn,mendenne
konstruktionblevaldrigbenyttet.

Indenåretvaromme,havdeselskabet
56medlemmer,bl.a.dengamlestatsmi-
nister,greveOttoThottfraGavnø,der
stilledeiudsigt,athanvillebyggespin-
deskoleriVesterEgesborgogSnesere.
OgsåfruBielkesnevø,baronMichael
Herman Løvenskiold fra Vognserup,
meldtesigindogtilbødatbyggespin-
deskoleriTuseogKundby.Dettetilbud
stillede selskabets bestyrelse i lidt af
et dilemma. Man havde forestillet sig
iførsteomgangatdækkeSydsjælland
medspindeskolerogderefterbredesig
ud over det øvrige Sjælland. Men til-
slutningenfradesydsjællandskegods-
ejerevarikkeovervældende,ogdader
åbenbart var en mistanke om, at grev
Thotts løfte ikke ville blive indfriet,
hvilketogsåvistesigatholdestik, så
vedtog man at tage imod tilbudet fra
baron Løvenskiold for dog at komme
videre.

Forholdettilstaten
NæstvedsPatriotiskeSelskab forsøgte
frabegyndelsenatkoordineresinvirk-
somhedmeddestatsligeinitiativer,men
uden større held.5  De spindeskoler,
der fik støtte fra staten, var underlagt
en stram kontrol med hyppige ind-
beretningersamtregnskabsaflæggelse.
Disse vilkår ønskede Næstveds Patri-
otiske Selskab ikke at underkaste sig,
og Bielke forsøgte gennem flere år at
få støtteudenat skulle aflæggedetal-
jeretregnskab.Kommercekollegietvar
tilsyneladendeindstilletpåatindgåen
særaftalemedselskabet,mendamani
december1781nåedefremtilatformu-
lereetforslagtiloverenskomstmellem
kollegietogdetpatriotiskeselskab,var
vilkårenesådan,atselskabetmåtteafslå
dem.

Deflesteafselskabetsskolervarbygget
afprivategodsejere,somhavdeforplig-
tet sig over for selskabet til at holde
bygningernevedligeogleverebrænd-
sel.Denneforpligtelseskulleefterfor-
slaget transporteres tilstaten,mendet
blev dog understreget, at godsejerne
ellers ikke skulle have nogen forbin-
delsetilLandfabrikdirektionen,derstod
for spindeskolerne - al kontakt skulle
varetages af selskabet. Lærerinderne
skulleansættesafLandfabrik-ogspin-

AmtmandBielkeboedeidensåkaldteGøyernesGård,derlåmellemAxeltorvog
Sct.PedersKirkeplads.HerblevNæstvedsPatriotiskeSelskabstiftet,ogherholdt
selskabetsinemøder.ForhusetmodAxeltorvvarentoetagesbindingsværksbyg-
ningmedkvistovertrefag.EfterBielkestidblevderindrettetbutikkeristueeta-
gen,oghusetblevpudset, somdet sespå tegningen fra1863,detældstkendte
billedeafbygningen,dersestilvenstreibilledet.
NæstvedMuseum.FotoJensOlsen.
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deskoledirektionen,mendetblevlovet,
atmanvillefølgeindstillingenfrasel-
skabet,idetmangikudfra,atselskabet
villeoverholdederegler,dergjaldtfor
direktionensskoler.Detindebar,atden
lokaleskoleholderskonehavdefortrins-
ret for at styrke forbindelsen mellem
læseskolerneogspindeskolerne.Lærer-
inderneskulleindberettekvartalsvistil
direktionen på de skemaer, der blev
brugt ved dens skoler. Spindetaksten
(dvs.denbetalingelevernefik fordet
spundnegarn)skulleværedensamme
somveddirektionensskoler,ogdenvar
lavereendselskabets.Detstodselska-
betfritforatsuppleremedekstrapræ-
mier - men den officielle takst skulle
slåsopialleskolerne.

Selskabet afslog at gå ind på denne
overenskomst,ogVoelker forklarede i
etprivatbrevetafLandfabrik-ogspin-
deskoledirektionensmedlemmer,atdet
førstogfremmestskyldteshensynettil
defornemmemedlemmerafselskabet
-devillefaldefra,hvisselskabetopgav
sinselvstændighedogdermeddeteks-
klusive præg, og uden medlemmer til
atopretteskolervilleheleforetagendet
væreomsonst.

I løbet af 1782blevder ført forhand-
linger, som bl.a. finansminister Ernst
Schimmelmann deltog i, og han stil-
lede i udsigt, at Næstveds Patriotiske
Selskab kunne opnå støtte på særlige
vilkår,ogatstøttenogsåvilleomfatte
løntilVoelkersominspektørvedsko-
lerne. Voelker havde i efteråret 1781
søgt om at blive kgl. inspektør ved
spindeskolernepåSjælland,menhavde
fåetafslag;nusøgtehanvedårsskiftet
1782-83omatfålønsominspektørved
det patriotiske selskabs skoler.Arbej-
det blev stadig mere omfattende, og
hanvilleikkeblivevedmedatarbejde
gratis.Voelkersansøgningblevsendttil
udtalelseiLandfabrik-ogspindeskole-
direktionen,somafslogstøttetil trods
for,atKommercekollegiethavdegivet
udtrykforvelvilje.Voelkerkunnekun
fådetbeløb,somskoleholdernefikfor
at føre tilsynmeddirektionensskoler,
dvs.25rdl.pr.skole,ogsåskullehan
indsendekvartalsviseindberetninger.

Ifebruar1783togBielkemundenfuld
med en ansøgning direkte til kongen
om4.000rdl.omåret,hvilketvillestille
selskabetligemedspindeskoledirektio-
nen.Pengenevilleblivebrugttilafløn-
ningafselskabetsansattesamttildrift
afspindeskolerne.Deførsteårvilleder
være et overskud, som skulle spares
op og senere anvendes til anlæg af
væveskolersamtudbredelseafmoderne

metoder til høravl og hørbehandling.
Kredsen omkring selskabet -Voelker,
Bielke og Ryberg - havde al mulig
grundtilattropåenvelvilligbehand-
ling af denne ansøgning, og Voelker
boblede nærmest over af optimisme i
sinebreveidenneperiode.Skuffelsen
varsåmegetstørre,daafgørelsenkom
i form af en kongelig resolution. Der
ville kunblivegivet 300 rdl. tilVoel-
kers løn i stedet for de 600 rdl., som
Bielkehavdesøgtom.Derudoverville
derblivegivetetbeløbpr.skoletildæk-
ning af rejseomkostninger. Det egen-
tlige driftstilskud androg 30 rdl. pr.

skole. Når selskabet havde etableret
væveskole(r)ogheglerier,villederblive
tagetstillingtildissestilskud.Tilskud-
dettilVoelkerslønogtilskolerneville
tilmedkunbliveudbetaltunderforud-
sætningaf,atselskabethavde14skoler
igang(pådettidspunktvarder7),dvs.
mankunneidenøjeblikkeligesituation
ikkeopnåandetitilskudendhvadalle
andrespindeskolerfik.

Schimmelmannrådedeselskabet tilat
gådirektetilkongenmedenansøgning
om særlig understøttelse, men ansøg-
ningen blev fra hoffet sendt videre til

Baron Michael Herman Løvenskiold (1751-1807) malet som ung af Jens Juel.
BaronLøvenskioldsmorvarsøstertilfruBielke,oghanvarligesomsinmoropta-
getaftidensreformideer.SomamtmandoverHolbækAmtogbesidderafbaroniet
Løvenborgfikhanogsåmulighedforatføreenrækkeafideerneudilivet.Han
meldtesigindiNæstvedsPatriotiskeSelskaballeredei1780ogblevetafselska-
betsaktivemedlemmer,idethanoprettedeikkemindreendtrespindeskoler:Tuse,
KundbyogNørreJernløse.
Frederiksborgmuseet.
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Kommercekollegiet, hvorfra der ikke
uventet blev givet afslag. Bielke for-
søgteatforklare,atNæstvedsPatrioti-
skeSelskabsometalmennyttigtselskab
varnogetganskeandetendLandfabrik-
ogspindeskoledirektionensskoler,der
havdetilformålatproduceregarntilså
konkurrencedygtigepriser,atfabrikan-
ternevilleaftagegarnet.Detpatriotiske
selskabprioriteredederimodbørnenes
opdragelsetilarbejdsomhed,ogforat
tilskynde børnene til at søge skolerne
udbetalte selskabetmed fuldtoverlæg
enmegethøjspindeløn.Derformente
selskabetsigogsåberettigettilensærlig
kongeligbevågenhediformafenunder-
støttelse.

I sommeren 1784 sendte Landfabrik-
ogspindeskoledirektionensinsekretær
påbesigtigelseafNæstvedsPatriotiske
Selskabsskoler,ogdetresulteredeiet
lidtmerefordelagtigttilbudomunder-
støttelsefrafebruar1785-hvisselska-
betforpligtedesigtilathave20skoler
idriftinden3år,villederblivegivet50
rdl.(ogikkekun30somiresolutionen
fra1783)pr. skole.Bielke takkedepå
selskabets vegne for tilbudet og resu-
merededenyevilkår, somhanopfat-
tede dem, idet han forudsatte, at der
bådevilleblivegivet50 rdl.pr. skole
og300rdl.tilinspektørløn+rejseom-
kostningerforudendettilskudsomogså
andre spindeskoler fik til lærerløn og
etableringafskolerne.Iøvrigtvillehan
gernehavepengemeddetsamme!

Kommercekollegietopfattedeåbenbart
Bielkesbrevsometafslagpåtilbudet,
forder skete ikkemere, ogdaBielke
rykkedeforsvar idecember1785,fik
handetsvar,atmanvilleholdesigtil
støttebestemmelserne i den kongelige
resolution fra maj 1783. Da selskabet
ikke kunne opfylde kravet til antallet
afskoler,vardetensbetydendemedet
afslag.

I mellemtiden var der arbejdet videre
på en direkte kongelig understøttelse.
HerkunneBielkeudnyttesineforbin-
delservedhoffet, idetoverhofmarskal
Numsen var hans svoger. Resultatet
blevdogikkeenegentligbevilling,men
atkongehusetsmedlemmertegnedesig
formedlemskabafNæstvedsPatrioti-
ske Selskab. Det lovede årlige bidrag
blev gradueret efter rang: kongen gav
200rdl.,enkedronningenogkronprin-
sen hver 100 rdl., arveprinsen 60 rdl.
ogarveprinsensgemalindeogprinsesse
LouiseAugustahver40rdl., ialt540
rdl.Desudenmeldtehoffets herrer og
damersigindsomoverordentligemed-
lemmer,dvs.medetkontingentpåhver

Kundby TuseTuseTuse

Nr.Jernløse
RyeRyeRye

Ringsted

Tyvelse
Haslev
Braaby

Næstved

arseBaarsearse

gborgVordinggb grg

EgEggeslevmagleEg

NæstvedPatriotiskeSelskabsSpindeskoler

Købstad Oprettet Nedlagt

Næstved 1782 1804
Vordingborg 1782 1807-08
Ringsted 1784 1807-08

Landsby Gods
 
Baarse Engelholm 1780 1807-08
Tuse Vognserup(Løvenborg) 1781 1790
Eggeslevmagle Gjerdrup 1782 1807-08
Haslev Bregentved 1782 1794
Rye Ryegaard 1783 1807-08
Kundby Vognserup(Løvenborg) 1783 1805
NørreJernløse Løvenborg 1784 1805
Braaby Gisselfeld 1786 1804*
Tyvelse Næsbyholm 1789 1807-08

*flyttettilVesterEgedei1793

Fordelingenafspindeskolerne
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10rdl.Detsvaredegodtogvel tildet
beløb, der var søgt til Voelkers løn,
mendenformfortilskudvarunægtelig
noget mere usikkert end et fast beløb
fradenkongeligekasse.

I januar 1786 søgteVoelker forgæves
kronprinsenomenfastgagepå600rdl.
Sagensynesnuuhjælpeligtgåetihård-
knude,ogtilmedudarbejdedeKommer-
cekollegiet i november 1786 et notat,
hvori Næstveds Patriotiske Selskabs
skolerblevsammenlignetmedLandfa-
brik-ogspindeskoledirektionensskoler.
Konklusionen lød, at det patriotiske
selskab fik for lidt ud af pengene. I
december 1786 og i marts 1787 ryk-
kedeBielkeendnuetpargangeefteren
endeligafgørelse,menderkomaldrig
noget ud af det, og det endte med,
atNæstvedsPatriotiskeSelskabfiket
årligttilskudsomdeøvrigespindesko-
ler, hvilket i 1790’ernevar20 rdl. pr.
skole.

I 1786-87 var Voelker kørt træt. Han
følte,athanblevholdtheniårevismed
tomme løfteromen statsliggage,der
svaredetilhansindsats,ogdahanhavde
rigeligt at gøre med virksomheden i
Køng og desuden giftede sig i som-
meren1787,sagdehanopsominspek-
tørvedselskabetsskolerpr.31.8.1787.
Indendahavdehanoplærtsinefterføl-
ger, skovinspektøren ved Øbjerggaard
Fr. Sæbye, men han blev kun ved til
1789.Dennæsteinspektørvarprokura-
torSørenHenrikLund,derboedesom
logerende hos byfoged Wulf. I 1798
fulgteshanafprokuratorNielsKnud-
sen, der havde været fuldmægtig hos
amtmanden og godsforvalter på
Gavnø.

I 1804 blev der varslet fuldstændigt
stopforstatstilskudtilspindeskolerne,
hvilket bevirkede, at man besluttede
at lukkeskolerne iNæstvedogVester
Egede. Det skete på selskabets som-
merforsamling, hvor det ved indkal-
delsen var blevet bekendtgjort, at der
skulle tages beslutning om lukninger,
hvilket imidlertid ikke havde foranle-
digetmedlemmernetilatmødefrem-
kunBielke,WulfoginspektørKnudsen
komtilmødet.Detendtedogmed,at
statenstilskudsbetingelserblevændret,
idet der nu blev stillet krav om, at
en spindeskole skulle have mindst 12
eleverforatfåtilskud.Dettekravmed-
førte, at skolerne i Nr. Jernløse og
Kundbyogsålukkede,såselskabetnu
kunhavdehalvdelenafskolernetilbage,
nemligBaarse,Ringsted,Vordingborg,
Rye,TyvelseogEggeslevmagle.

I 1808 blev den endelige beslutning
omheltatophæveselskabettaget.Det
skete på et møde den 2. marts 1808,
hvorforudenBielke,WulfogKnudsen
kunVoelkermødteop,sidstnævntemed
fuldmagt fraRybergs søn samtendnu
etafdekøbenhavnskemedlemmer.På
et sidste møde den 13. januar 1809
blevselskabetsformueopgjorttil3.354
rdl.Halvdelenblevskænket tilskade-
lidtevedKøbenhavnsbombardementi
1807,halvdelentilNæstvedsfattigvæ-
sen. Skolerne på godserne blev givet
tilbagetilderespektivegodsejere,sko-
lerneikøbstæderne,somvarbekostetaf

NielsRyberg,blevioverensstemmelse
meddennesønskegivettilbyerne.

Medlemmerne
Det var et tilfælde, at Næstved blev
hjemsted for det patriotiske selskab.
Initiativetudgikganskevist fraNæst-
ved,mendetskyldtesudelukkende,at
amtmanden havde sin bolig der, og
selskabetfikaldrigkarakterafenegent-
ligNæstvedforening.Toafbyensstore
købmænd var medlemmer fra begyn-
delsen,HansChr.Misleth somkasse-
rer,ogPederMørchsomkautionistfor

EvaldWulfs skydeskivemedHermesfigur,dersætter fjer i»Sentrum«.Wulfvar
vedsidenafsinemangeandrehvervogsåpræsesforNæstvedsborgerligeFugle-
skydeselskab,somhanvarmedtilatstiftei1797.Hanblevfuglekongei1799og
gavskivenåretefter.EvaldWulf(1741-1815)varsønafenguldsmediNæstved
ogbegyndtesinerhvervskarrieresomridefogedpåRønnebæksholm.Efterathave
tagetdanskjuridiskeksameni1777blevhanbyfogediNæstvedsamtherredsfo-
gedogskriveriRingstedogTybjergHerreder.I1792blevhanogsåborgmester
iNæstved,ogderudovervarhanfuldmægtighosamtmanden.Denslagsembeder
varikkesærligthøjtlønnet,ogdetvaralmindeligtatbestrideflereembederfor
at fået levebrødudafdet.Wulfblevsekretær forNæstvedsPatriotiskeSelskab
vedstiftelsenafselskabetogbeholdtpostenhelttildenendeligeafviklingi1809.
Hanarbejdedeibegyndelsenvederlagsfritligesomselskabetsandrebestyrelses-
medlemmer,menprøvedefleregangeatfålønforsitarbejde.Isommeren1787
nægtedehanatfortsætteudenløn,ogderefterfikhan100rdl.omåret,menfik
udvidetsineopgavertilogsåatomfatterevisionafregnskaberne.Wulfboedelige-
somBielkepåAxeltorv,hvorhani1784byggedeenstateliggårdpåtorvetsvest-
side(nuboghandel).
NæstvedMuseum.FotoJensOlsen.
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kassererenogiperioden1783-85som
den ene af to revisorer. Begge var i
forvejen involveret i byens offentlige
liv,Mislethsomeligeretborgergennem
36 år. I den forbindelse møder man
hambl.a.iforbindelsemedbestræbel-
serne på at forbedre byens havnefor-
hold.Senerefikhanogsåhvervetsom
postmester. Peder Mørch var eligeret
borgerfra1782tilsindødi1788.Den
tredje Næstved-købmand i selskabet,
MartinHenrikStennike,findespåmed-
lemslistenfra1781.Hanhørteogsåtil
de driftige købmænd i byen, var med
til at etablere pramfart op til byen og

blev medlem af havnekommissionen,
varkaptajniborgervæbningen,oghans
navndukkerogsåopiforbindelsemed
etskiveskydningsselskab.Alletrekøb-
mændhørteifølgeopgørelsernetilfor-
mueskatten i 1789 til blandt de mest
velhavende ibyen.6 De trekøbmænd
vardeenesteafNæstvedserhvervsdri-
vende,dersluttedesigtildetpatriotiske
selskab.Ingenafhåndværkernemeldte
sigind.

Deneneafbyenstopræstervarmedi
selskabetfrastiftelsen,nemligBendix
HolmvedSct.PedersKirke.PoulBast,

dervarsognepræstvedSct.Mortenfra
1782 til 1787, meldte sig ind i 1784.
Beggepræsterneforlodselskabetigen
i1785,ogingenafdeøvrigesekspræ-
ster,derboedeibyeniselskabetsleve-
tid,havdenogentilknytningtildet.

Dr.Mangor,derhavdeværetmedtilat
stifteselskabet,flyttedetilKøbenhavn
ved årsskiftet 1782-83, men han fort-
sattesommedlem.Derimodfandthans
efterfølger,dr.Holtermann,ikkeanled-
ningtilatstøttesagen.Afbyensøvrige
embedsmændvardetudoverbyfoged
Evald Wulf kun borgmester Wallund,
dermeldtesigind,menhanforlodsel-
skabetigenetparårsenere.

Byensofficerskorpshørtetilamtmand
Bielkeslokaleomgangskreds,7ogtreaf
officererne meldte sig ind i selskabet.
RegimentskvartermesterSchiøttfindes
påmedlemslistenfra1781,oghanvar
medlem endnu i 1792, selv om han
ikkelængereboedeiNæstved.Sammen
med købmand Mørch var han revisor
iperioden1783-85.RitmesterSchiern
og major Bagge var de to andre offi-
cereriselskabet,menSchiernvarkun
meditreårogBaggeifire.FruRoep-
storffmeldtesigindi1782,menforlod
selskabet allerede året efter. Hun og
manden, oberst (senere generalmajor)
Roepstorff, hørte til byens overklasse
og var efter alt at dømme personlige
venner af amtmanden og hans kone.
I hvert fald var fru Bielke gudmor til
en af Roepstorffs døtre i 1779, og da
begge forældre døde, tog Bielkes den
da12-årigegudddatterihuset.Hunblev
sidengiftmedbaronenpåGavnø.

HverkenBielkeellerVoelkerfandtdet
åbenbart påkrævet at pleje selskabets
lokalemedlemsskare.Detkunnehave
væretgjortsomidettilsvarendeselskab
i Kalundborg, der holdt en fest med
spisning og dans hvert år på kongens
fødselsdag.Underfestenblevderfore-
taget præmieuddeling, og et af med-
lemmerne holdt en tale, der bagefter
blev trykt. Næstveds Patriotiske Sel-
skabfikaldrigdennekarakterafatvære
enforening,hvorborgernemødtesom
enfællesinteresseelleropgave.Selska-
betsaktiviteteromfattedeegentligslet
ikke de menige medlemmer, der blot
forventedesatbetaledereskontingent.
Dehavdeganskevistrettilatmødeop
til de halvårlige generalforsamlinger i
amtmandensgårdpåAxeltorv,hvorde
kunneværemedtilattræffeafgørelser
vedrørendeskolerne,menderkomtil-
syneladendekunganskefå.Ihvertfald
skrevVoelkerefteretmødeijuli1782,
som han havde fundet meget pinligt,

SørenHenrikLundsskydeskive.Lund(1761-1836)togdanskjuridiskeksameni
1786ogslogsignedsomprokuratoriNæstved,hvorhanboedetillejehosbyfo-
gedWulf.Kortefterårhundredskiftetskiftedehanløbebaneogblevgodsinspektør/
godsforvalter,ogdetvarlandmandenSørenHenrikLund,derblevfuglekongei
1804ogleveredeskydeskivemedlandbomotivåretefter.I1789havdeLundfået
hvervetsominspektørvedNæstvedsPatriotiskeSelskabsspindeskoler.Samtidig
meldtehansigindiselskabetoggavenddadetoptimistiskeløfte,at8-10afhans
vennerogsåvilleværemedlemmer,mendetblevnualdrigtilnoget.Hanfortsatte
sominspektørtilsommeren1798,mengennemheleperiodenvirkededetsomom,
hanhavdealtfortravlt.Hanhavdehansværtvedatblivefærdigmedregnska-
bernetiltidenogmeldteofteafbudtildeforsamlinger,hvorhanegentligskulle
aflæggeregnskab.HansefterfølgersominspektørvarogsåenprokuratoriNæst-
ved,NielsKnudsen.
NæstvedMuseum.FotoJensOlsen.
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at det var godt, der ikke kom flere!
Førstfra1787blevprotokollenunder-
skrevetafdetilstedeværende.Detførste
årkomdersomregelenellertoudover
embedsmændene,menderefterblevsel-
skabet styret alene af formand, sekre-
tæroginspektør.

Næstved-medlemmerne faldt da også
hurtigt fra igen. Misleth nedlagde sit
hvervsomkassereri1785ogmeldtesig
ud.Sammeårforloddetopræstersom
nævntselskabet,ogåretforindenhavde
bådeStennikeogborgmesterWallund
meldt sig ud. Nogle bemærkninger i
Voelkers breve giver måske en del af
grundentilfrafaldet.Mislethskullesom
kasserersørgefor,atallebilagvarkor-
rekte,menVoelkerkunnemedsittem-
perament ikke hænge sig i den slags
detaljer - for ham gjaldt det om at
kommevideremeddenstoresag.Pas-
sageriVoelkersbreveladerane,athans
tålmodighed over for de mere lang-
somme og forsigtige Næstvedborgere
harværetmegetkort,ogathanopfat-
tedebådeMislethogMørchsomnogle
pedanter.Etstedskriverhanomnogle
hollandskebreve,derskaldokumentere
hørindkøb, at det næste bliver vel, at
de skal oversættes til dansk - hvilken
enfold!  Med den tone er der måske
ikkenogetatsigetil,atNæstvedsbor-
gere ikke fandt grund til at blive ved
medatbrugetidogpengepådetpatri-
otiskeselskab.

Gennemheleselskabetslevetidvarder
kun 18 lokale medlemmer. Størstede-
len af medlemmerne boede i Køben-
havn, og en stor del synes at have
tilknytning til Ryberg og hans kreds.
Detgjaldthansforretningsforbindelser
blandtdeøvrigekøbmænd,hanskolle-
gerfratidensomdirektørforPlejean-
stalten samt nogle, som må formodes
at høre til Rybergs og hans søns pri-
vate omgangskreds. 9  Embedsmænd
fracentraladministrationenfindesogså
pæntrepræsenteretpåmedlemslisterne,
bl.a. synes flere af de embedsmænd,
somselskabetførteforhandlingermed
omstøtte,selvathaveværetmedlem-
merenkortereellerlængereårrække.

Desteder,hvorengodsejerhavdeslut-
tetsigtilselskabetoghavdebyggeten
spindeskole,lykkedesdetsomregelat
fåflerelokaletilatmeldesigind.Nor-
maltblevsognepræsternemedlemmer,
oginogletilfældearbejdededemeget
aktivt forat få forældrene til at sende
deres pigebørn i spindeskolen. Andre
gange blev der måske ydet en mere
passiv støtte, eller præstens med-
lemskab skyldtesudelukkende, at han

gernevillesesitnavnpåenmedlemsli-
stesammenmedbiskoppens,somVoel-
ker noget maliciøst bemærker om en
præst.10Spindeskolernehavdenemlig
ihøjgradbiskopBallesbevågenhed,og
hanopfordredegennemlandemodeog
cirkulærestiftetspræster tilatarbejde
aktivtforatfremmedisseskoleruden
dog at tage stilling i striden mellem
NæstvedsPatriotiskeSelskabogLand-
fabrik-ogspindeskoledirektionenomat
driveskoler.MenBallemeldtesigind
iNæstvedsPatriotiskeSelskabi1785,
oghanforblevmedlemsålænge,vikan
følge medlemmerne gennem opkræv-
ningslisterne(til1793).

Oftemeldteogsådenlokalegodsforval-
tersigindiselskabet,nårengodsejer
havdestøttetoprettelsenafenspinde-
skole,ogdererenddaeksemplerpåfor-
valterefragodser,hvorselskabet ikke
havdeskoler.Detvarellersengruppe,
hos hvem Ryberg ogVoelker følte de
mødteskepsisoverforheleprojektets
overordnedemål-forvalternevarbange
for, at når de unge var blevet vant til
arbejdetmedhørren,villedeheltsvigte
landbruget.11

I Ringsted sluttede landstingshører
Wederkinchsigtilselskabetalleredei
1781,ogdahankunnemønstreendnu
timedlemmeri1782,besluttedeselska-
betatplacereenafsinekøbstadskoler
i denne by. Der var tale om en sam-
mensatskare:topræster,postmesteren,
byfogeden,enbager,envognmand,en
købmandoghanssønsamtenfarverog
en kontrollør (toldkontrollør?). I Vor-
dingborg havde selskabet to medlem-
meri1781,meni1782komderendnu
seksunderdenudtrykkeligeforudsæt-
ning,atdervillebliveoprettetenskole
i byen. I begge byer kneb det med at
holdepåmedlemmerneidetlangeløb,
ogingenafstedernekomdernyetil.

Medlemstallet i Næstveds Patriotiske
Selskab synes at have været på sit
højesteomkring1783-85.Mangorkan
opregne125medlemmeriforåret1783.
Ifølge de bevarede opkrævningslister
varder101i1788og87i1789.I1792
varmanhelt nedepå60ogåret efter
49.Fraårenedereftererderikkebeva-
retopkrævningslister,menkontingent-
indbetalingen faldt drastisk i løbet af
1790’erne: fra 505 rdl. i 1793 til 235
rdl.i1799(excl.kongehusetsbidrag).

Flere gange påpeges det, at medlem-
merne faldt fra, fordi de ikke fik til-
strækkelig underretning om, hvad der
egentlig foregik i selskabet. Der kom
ganske vist referat i avisen efter for-

samlingerne,mendetvaråbenbartikke
nok.Dervarovervejelseomatafholde
nogleaf forsamlingerne iKøbenhavn,
mendetblevaldrigtilnoget.DaBielke
i 1789 tilbød at trække sig som for-
standerogoverladepostentiletafde
københavnske medlemmer, der bedre
villeværeistandtilatvaretageselska-
betsinteresserder,blevhanmødtafen
massiv opfordring til at blive, og sel-
skabetvedblevathavehjemstediNæs-
tved.

Spindeskolerne
Alle Næstveds Patriotiske Selskabs
spindeskolervarefteraltatdømmeind-
rettet i bygninger opført til formålet.
Muligvisharderforeliggettypetegnin-
ger; i hvert fald omtaler Mangor, at
selskabetharladettrykketegningeraf
skolertiluddeling.Hanomtaleriøvrigt
de første skoler som lyse og rumme-
lige. Efter hans opfattelse skulle der
værehøjttilloftetienskolestue,hvor
30-40børnskullesiddeogarbejde,og
detkunneselvdebedsteafdeeksiste-
rendelandsbyskolerikkeleveoptil.Af
hensyn til rokkenes stabilitet samt for
atfåetvarmtogtørtgulvvardetnød-
vendigtmedbræddegulvispindestuen
-herduedehverkendetsten-ellerler-
gulv,somfandtesimangegamlesko-
lebygninger. I det hele taget advarede
Mangormodattro,atselvomdetkunne
være formålstjenligt at drive spinde-
skole i tilknytning til en læseskole, at
mandaogsåkunbehøvedeénskolestue
-detvilleværealtforupraktiskatrydde
bordeogbænkevækhvereftermiddag,
nårpigerneskulletilmedderesrokke
ogskamler.

Det ser ud til, at selskabets skoler
levede op til den høje standard. Såle-
desblevspindeskoleniHaslevbyggeti
1782somen9faglangbindingsværks-
bygningafsværttømmerogmedstrå-
tag.Sandsynligvisharselveskolestuen
optaget 5 fag, og den kan have været
oppe på de 40-50 m2, som Mangor
oplyservarstandarden.

Alle skolernepå landetblevopført af
de lokalegodsejere, hvorimod selska-
bet selv byggede skolerne i Næstved,
VordingborgogRingsted.Købstadsko-
lerneblevogsåopførtibindingsværk,
men fik tegltag. Ringsted-skolen, der
åbnedei1784,varpåca.73m2,hvoraf
skolestuen udgjorde halvdelen. Spin-
deskolen i Næstved var på godt 100
m2. Byggeregnskabet for Ringsted er
bevaret,ogdetfremgår,atdervirkelig
blevgjortnogetforatskaffegodtlysi
skolestuen-vinduernehavdehvertyve
ruder,hvilketvarmereenddernormalt
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sad i de små byhuse. På det maleri,
der findes af Næstvedskolen ses også
depåfaldendestorevinduer.Skolestu-
erneiRingstedogNæstvedvarforsy-
netmedtreetagesvindovne.

Der var indrettet bolig til lærerinden
ialleskolerne -enstue/sengekammer
og køkken samt spisekammer og for-
nødentudhus.Derudoverkrævedesder
nogetmagasinplads,bådetilhørogtil
detspundnegarn.

Til den første spindeskole i Baarse
blev der anskaffet 40 rokke og 3 tal-
hasper. Talhaspen var nødvendig, når
derskullespindesfabriksmæssigt,som
man kaldte det. Haspen var indrettet,
så den gav et knæk, hver gang der
var haspet 120 omgange. En omgang
varpå86tommer.Tolvknækudgjorde
enstreng,somaltsåvarpå5.160alen
(3.239m).Detvaralleredevedheglin-
gen af hørrenbestemt, hvorfintgarn,
den kunne spindes til.Af 1 pund hør
heglet til 2 strenge skulle der blive 2
strengegarn.Derblevspundetoptil5
strenge, men det meste var 2 strenge.

Mangorgiveroplysningomstandardin-
ventaret i skolerne: 30-40 rokke med
hver4 teneog ligesåmangeskamler
ellertræstole,3-4hasperog4-5lamper
medhvertrevægerogtilhørendelam-
peblok,dvs.pigerneskullesiddeigrup-
per rundtomen lampe,nårdespandt
om aftenen. Der var også tænkt på
smålygtertilbørnene,nårdeskullegå
hjempåvinteraftener.Desuden skulle
derværeetparreolermedhver40-50

rum til henholdsvis hør og garn, et
parbordeognoglestængertilattørre
detnyspundnegarnpå(hørgarnfugtes
underspindingen).Envægthørteogså
til det nødvendige inventar. I 1800
besluttedeselskabetatgøreforsøgmed
totensrokke for på den måde at øge
produktiviteten.Påentotensrokbetje-
nerhverhåndsinten,ogmanskullei
princippet kunne spinde den dobbelte
mængdegarn.Denyngsteafspindelæ-

HalvdelenafNæstvedSpindeskoleerkommetmedheltudeivenstresideafJust
MichaelHansensmalerifraSct.PedersKirkeplads.Skolenlåidensydligeendeaf
Pølsestrædet,etstræde,derforbandtAxeltorvmedkirkepladsen.Undervisningen
varbegyndtilejedelokalerijanuar1782,ogskolebygningenblevmeldtnæsten
færdigijulisammeår.Detvaren201⁄2alen(12,87m)langog101⁄4alen(6,43
m)dybteglhængtbindingsværksbygningpå9fagmedkælderunderhelehuset.
Ientilbyggetlude(halvtagsbygning)pågårdsidenvarderindrettetspisekammer
ogkøkken.Igårdenlåetudhus,derrummedelokumoghønsehus,oghelegårds-
pladsenvarindhegnetmedetplankeværk.Skolenrummedeskolestueogboligtil
lærerindensamthør-oggarnmagasin.Bygningenhavdestørrevinduerendandre
huseidenstørrelseforatskaffetilstrækkeligtmedlystilspindearbejdet.
Daskolenvarnedlagti1804,blevdeneftergiverenNielsRybergsønskeoverdra-
gettilNæstvedby.Bystyretsolgtebygningen,derderefterienperiodefungerede
somgarnisonssygehus.
Malerifra1833påNæstvedMuseum.FotoJensOlsen.
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rerinderne blev sendt til Vintersbølle,
hvorKøngFabriksengelskeblegeme-
ster lærtehendedennye teknikunder
etfemugersophold.Hunlærtevidere
tillærerinderneiRingstedogRyesamt
iNr.Jernløse,sådermåværeanskaffet
noglestykkerafdenyerokke.

Lærerinderne
Dekvinder,derblevansatsomlærerin-
derispindeskolerne,havdevidtforskel-
lig baggrund: der var unge og gamle,
ugifteogenkersamtkonermedfami-
lie. I selskabets vedtægter præciseres
det,hvilkekrav,man stillede til lære-
moderen, sommankaldte lærerinden.
Hun skulle være et fornuftigt og ube-
rygtetFruentimmer,somomgaaesBør-
nenemedKierlighed,ogeigiverdem
ont Exempel i nogen Ting. Hvis hun
ikke selv havde lært at spinde i en
af selskabets skoler, skulle hun være
nogen tid i en af skolerne for at lære
Omgangs-Maaden med Børnene. Det
er bemærkelsesværdigt, at lærerinder-
nesmenneskeligeegenskaberpriorite-
res så højt, og at det faktisk er den
enestekvalifikation,deromtalesspeci-
fikt.Atdekommendelærerinderkunne
spindeiforvejenogomnødvendigtvar
i stand til at tilegne sig de fornødne
kundskaberidetfabriksmæssigespindi
løbetafetkortkursusregnedesåbenbart
somenselvfølge.Foratskolenkunnefå
statstilskud,skullelærerinderneegent-
lighavegennemgåetetkursusiKøben-
havn, men det var kun selskabets tre
førstelærerinder,derfikattestfralede-
ren af dette kursus. Derefter fik sel-
skabet lov til selv at uddanne sine
lærerinder,hvilketnormaltsketeunder
etopholdvedenafdeandreskoler.Sel-
skabetdækkedeudgifterneidennefor-
bindelse.Voelkerhavdetilatbegynde
medforestilletsig,atderkunneoprettes
etspindelærerindeseminariumiforbin-
delsemeddeøvrigeaktiviteteriKøng,
mendetblevaldrigtilnoget.12

Den59-årigeenkeCathrinePoulsenvar
selskabets første lærerinde. Hun blev
ansatvedspindeskoleniBaarse,ogom
hendes kvalifikationer oplyses det, at
hun havde flere præmier for sit spind
fraPlejeanstalten.Detonæstevarden
29-årigekoneAnneMarieBergiTuse
ogden64-årigeugifteMarenChristens-
datter,derbegyndteiNæstvedijanuar
1782,mensomsnartefterblevforflyt-
tet tildennyåbnedeskole iEggeslev-
magle.

Nogleaflærerindernehavdetilknytning
tilskolevæsenet i forvejen.IRingsted

valgteselskabeti1784atansætteskole-
holderenskone,madamSehested,men
måtteafskedigehendei1788.Kapella-
nenHenrikUssinghavdesatenstørre
smædekampagne i gang, og han kan
selvfølgelighavehaftretisinebeskyld-
ningermodmadamSehestedforatvære
drikfældigogmishandlebørnene,men
hele affæren kan også være en del af
destridigheder,hanhavdemedsogne-
præsten og en stor del af byens bor-
gere. I Vordingborg valgte man først
enenke,LaurentzeH.EbbesenfraIse-
lingen.Hunblevimidlertidafskediget
i1786,ogderefterblevskoleassistent
Tychsens kone ansat. Hun drev i for-
vejen en håndarbejdsskole i byen og
blevsendttilKøngFabriksspindeskole
i Ring for at lære det fabriksmæssige
spind. Da hun døde i 1800, overtog
hendesdatterhvervetsomspindelærer-
inde. I Baarse blev Cathrine Poulsen
afløst af Charlotte Gyrsting, der tidli-
gerehavdeholdtskoleiSallerupiKøng
sogn. Hun blev afskediget fra spinde-
skoleniBaarsei1800pågrundafefter-
ladenhed, der dog skyldtes alderdom
og svagelighed. På det tidspunkt var
hunca.67,menseksårsenerevarhun
stadig i gang. På det tidspunkt hjalp
hundengamledegniSkibingemedat
undervise,oghunfikdetskudsmålaf
biskop Balle, at hun lærte børnene at
læsegodtibogogledtedemtilatagte
påordenessimplemening.13

Nogle af spindelærerinderne var gift

med håndværkere. Det gjaldt f.eks.
Christiane Mariager i Braaby, der var
gift med snedker Michael Rosendal.
Hun var 32 og havde et par børn, da
spindeskolenstartedei1786.IRyeblev
den 28-årige Ane Andreasdatter sko-
lensandenlærerinde.Hunvargiftmed
huggeroghjulmandAndersRasmussen.
ITyvelsevalgtemanenskrædderkone,
AneKirstineHammer,daspindeskolen
åbnedei1789.

LærerindernevedNæstvedsPatriotiske
Selskabvarpå fast løn,hvoraf endel
var dyrtidsreguleret. Aflønningen var
nemlig sammensat af en egentlig løn
+kostpenge+sengeklæder+2tønder
rugog2tønderbyg.Værdienafkorn-
varernevari1780-81sattil8rigsdaler,
meni1805-06til23rdl.og5mark.I
skoleåret1786-87fikhverlærerinde47
rigsdalerog1mark.

Lærerinden skulle føre nøjagtig bog
over,hvadhverenkelt elev spandt, så
derkunneudbetalesspindeløn,ogder
skulle holdes regnskab med den hør,
der blev leveret til skolen, samt over
de udgifter, der i øvrigt måtte være.
Detvistesighurtigt,atspindelærerin-
derneikkemagtederegnskabsføringen,
ogselskabetgikover til atbetaleden
lokaleskoleholder4rdl.omåretforat
førebøgerne.

Lærerindenvarforpligtettilatopholde
sig i skolestuen i skoletiden og måtte

HaslevSpindeskole.Skolenblevbygget i1782af lensgreveA.G.Moltkemidt i
landsbyenvedsidenafrytterskolen.Deterensolidbindingsværksbygningpåni
fag,opførtmedkraftigttømmer.EfterA.G.Moltkesdødi1792ønskedehanssøn
J.G.Moltkeikkelængereatstøtteskolenmedbrændsel,ogskolensygnedehen.
NæstvedsPatriotiskeSelskablukkededeni1794ogleveredebygningentilbage
tilBregentved.Denharsidenbl.a.væretbrugtsomjordemoderbolig,menernui
privateje.
FotoJørgenPedersen.
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ikke passe private gøremål. Det blev
påtalt,dadetkomfrem,atmadamSehe-
stediRingstedfikpigernetilathjælpe
medatpassesineegnebørn,oghunfik
beskedpåatansætteenbarnepige.

Eleverne
Men hvad nyttede det med skoler og
lærerinder, hvis der ikke kom nogen
elever?Detvistesig,atdetkunnevære
svært at holde elevtallet oppe. I de
bedste af skolerne kom der de første
år mellem 30 og 40 elever, og spin-
deskolen iHaslev, sombegyndtemed
39 elever i efteråret 1782, nåede den
følgende vinter helt op på 44 elever.
Skolenblevienårrækkeregnetforat
være selskabets bedste, hvilket Voel-
kervarmegetgodt tilfredsmed.A.G.
Moltke,Bregentved,somhavdebygget
skolen, var stadig en indflydelsesrig
mand,ognetopsuccesenfrahansskole
kunne tilskynde andre godsejere til
at etablere spindeskoler. Men også i

Haslev gik det tilbage, og da A.G.
Moltkedødei1792,blevderikkelæn-
gereleveretbrændetilskolen,somluk-
kedevedpåsketidi1794.

BaarseSpindeskole,somvarselskabets
første, begyndte i efteråret 1780 med
33elever,åreteftervarder37,ogden
fjerdevinterkomder36.Detresidste
årafskolenslevetid-1804-07-varman
nedepå13,15og10elever.Spindesko-
leniTusehavdedetførsteår24elever
ogtoårsenere26,mendeharefteralt
atdømmeikkeværetflittigetilatmøde
op.DainspektørSæbyebesøgteskolen
i slutningenafnovember1787,havde
der i nogen tid slet ikke været nogen
elever, og efter Sæbyes mening var
forældreneoverhovedetikkeinteresse-
ret i skolen. Resolut kørte han videre
tilButterup,hvorsognepræstenboede,
fik ham med tilbage tilTuse, og med
hanshjælpblevdersamlet16børn,der
spandt om eftermiddagen og aftenen.

EthalvtårsenerekunneSæbyemelde,
atderregelmæssigtkom10børn,ogat
præsten fra prædikestolen opfordrede
forældrene til at være flittigere til at
sendederesbørntilspindeskolen.Lige
megethjalpdet,ogskolenblevlukketi
foråret1790.

Ryberg havde bekostet opførelsen af
de tre købstadskoler, og han stillede
som betingelse, at disse spindeskoler
kunmåtteoptagebørn,somogsågiki
denstedligelæseskole,ellersommødte
medattestfrasognepræstenom,atde
havdelærtatlæse.VedRyeSpindeskole
stilledegodsejerenFr.Chr.Rosenkrantz
desammekrav,hvilkethavdeengun-
stigindflydelsepådenalmindeligesko-
legang,fordidet-ihvertfaldefterhans
egetudsagn-varpopulærtatkommei
spindeskolen.14Omdisseideellekrav
også blev overholdt i det daglige, når
søgningen til spindeskolernesvigtede,
ernoktvivlsomt.

Tilbudet fra spindeskolernehenvendte
sigbredt tilalmuen,mensigtede især
på,hvadderiindbydelsentildannelseaf
NæstvedsPatriotiskeSelskabbenævn-
tes den ringeste Stand, dvs. husmæn-
dene.Elevlisterneerikkebevaret,men
fraBaarseforeliggerderoplysningom
de fire piger, der i 1782 fik flidspræ-
mie, og de var husmandsdøtre i alde-
ren5,6,10og12år.Menhelstsåman
både gårdmands- og husmandsbørn i
skolerne.Etparsteder(HaslevogRing-
sted)gikpræsterne foranmedetgodt
eksempel og satte deres egne døtre i
spindeskolen.PåØbjerggaardblevdet
af Ryberg (og Voelker) skrevet ind i
fæstebrevene,atfæsterneskullesende
deresbørnilæseskolenogforpigernes
vedkommendedesudenispindeskolen.
Voelker gik videre i en af de redegø-
relser,hvorhansamledesinevisioner
ometbedresamfund.Hanønskedesig
simpelthenskolepligt,dervelatmærke
ogsåskullegældedebørn,somforæl-
drenehavdesendtudattjene.Desteder,
hvor der også var spindeskole, skulle
skolepligten både omfatte læseskolen
ogspindeskolen.15

Ikøbstædernekæmpedemanmodden
opfattelse, at spindeskolerne var det
samme som tvangsarbejdsanstalter,
hvor tiggere blev anbragt. Under alle
omstændighederblevdebetragtetsom
deciderede fattigskoler. Det indtryk
kunne også kun blive forstærket, når
f.eks.selskabetsmedlemmeriVording-
borg påtog sig at bespise skolens fat-
tigeelever.Elevtalletikøbstadskolerne
gik op og ned, men gennemgående
blevderikkespundetretmegetidisse

Køng-Plaster.Voelkervarvirksompåmangeområder-altidmeddetoverordnede
formålathjælpebøndernetilatforbedrederesvilkår.Idetførsteafdebevarede
brevetilBielke(16.1.1780)skrevhanbl.a.:»Detharsandeligkostetbesværnok,
førvierkommetsålangt,somvinuer,ogsomDesikkertharhørt,såvirkedejegi
begyndelsensomdoktorblandtdem[bønderne],forjegtænkte,atidenegenskab
harmanfremganghosaraberne,[enhentydningtilekspeditionentilDetlykkelige
Arabien,somVoelkeraltsåkendte]såkanmanvelogsåhave fremgangblandt
sjællænderne,ogjegharnetopderigennemnåetenstordelafminemål.«
HvoromfattendeVoelkerslægegerningvar,kanviikkevide,menMangorunder-
stregede,atderikkevartaleomkvaksalveri,ogatVoelkerhenvistetillægen,når
hanikkeselvkunneklareproblemerne.Voelkerlodfremstilleetplaster,somblev
solgtundernavnetKøng-plaster,ogsomhani1815forgævessøgteatfåeneret
på at sælge. Det blev et populært lægemiddel, som fandt afsætning langt op i
1900-tallet.Plasteretanvendtessomfordelendemiddel,dvs.detfikhævelserog
betændelsertilatspredesogsvindebort.
HaslevMuseum,mus.nr.6213.FotoJensOlsen.
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skoler.Derkunnedogkommeetmid-
lertidigtopsving,somdetsketeiRing-
sted,hvorSæbyeefterlærerindeskiftet
i1788kunnekonstatere,atderifebruar
1789 var ikke mindre end 33 rokke
i gang. Vordingborg var nok den af
byskolerne,dergikmeststabilt,ihvert
fald efter at skolen fik ny lærerinde i
1786.

Derblevgivetflereforklaringerpåden
svigtendetilslutningtilspindeskolerne.
FordetførstevarbådeBielkeogVoel-
kerafdenoverbevisning,atsjællandske
bøndergenereltvararbejdsskyogdrev
aftentimerne bort til ingen nytte - en
delafprojektetgiknetopudpåatlære
dem at udnytte døgnets ledige timer.
Dernæstvarderengenerelmistromod
skoler,hvoreleverneskullelæreprak-
tisk arbejde - var det en ny form for
hoveri?16Derforvardetsåvigtigtfor
BielkeogVoelker,ateleverneogderes
forældre kunne se en kontant gevinst
vedskolegangeniformafspindeløn.

Udskiftningenaflandsbyernemedden
tilhørendeudflytningafendelafgår-
denefikogsånogetafskyldenforden
vigende interesse for spindeskolerne.
Derkunneblivemegetlangttilskolen
fornoglebørn,ogselvomspindesko-
lerne som nævnt havde nogle lygter,
sombørnenekunnefåatseved,nårde
skulle hjem, var det ikke realistisk at
tro,atsmåpigerfradeudflyttedegårde
og husmandssteder ville søge skolen
påvinterdageog-aftener.Detvarogså
denalmindeligeopfattelse,atderunder
denyevilkårvarmerearbejdetilbør-
nenehjemme.BådeVoelkerogBielke
varvarmetilhængereafudskiftningen,
men de kunne godt se, at lige netop
spindeskoleprojektetledskadevedden.
DaBraabyskulleudskiftesi1793,og
størstedelenafgårdenevillebliveflyt-
tetud,besluttedeGisselfeldKlosterda
også at flytte spindeskolen til Vester
Egede.Bielkehavdeværetfungerende
overdirektørvedGisselfeldundergre-
vens mindreårighed fra 1783 til 1792
ogvarigentrådttilundergrevensuden-
landsrejse fra 1793 til 95, så han har
selvhaftenhåndmedidennebeslut-
ning.

Skolegang
Pigerne kunne komme i spindesko-
lernealleredesomfireårige.Detvides
ikke, hvor almindeligt det varmed så
små elever, men der kendes to kon-
krete eksempler på femårige piger i
Baarse Spindeskole. Det var menin-
gen,atpigernekunnefortsætteiskolen
gennemhelederesbarndom,ognårde
holdtopiforbindelsemedkonfirmatio-

nen,villedefåennyrokogentalhaspe
medselskabets,deresegetog skolens
navnpå.Derkendesvistnokikkenogen
af disse rokke eller hasper med navn,
ogdet er spørgsmålet, omdeoverho-
vedetblevuddelt.Flittigeeleverkunne
ogsåsefremtilpådereskonfirmations-
dagatfånogenStadstildenDagsKlæ-
dedragt,somdethedderivedtægterne.

Skoleåretstartededen1.julioggiktil
31.juni,menipraksisbegyndteunder-
visningenførsttilMikkelsdag(den29.
september).Omsommerenforventede
manikke,atbørnenehavdetidtilatgå
i skole. Ideelt set skulle børnene gå i
læseskolenomformiddagen,ogderfor
havdespindeskolernekunundervisning
om eftermiddagen fra klokken et og
tilklokkenniomaftenen.Lærerinden
skulle opholde sig i spindestuen hele
tidenogmedkærlighedopmuntrebør-
nene til flid og arbejdsomhed. Hun
skulleselvfølgeligvisebørnenetilrette
medspindingen,menhunskulleogså
hjælpemedtilatudryddeovertrovedat
hindrebørneneiatfortællespøgelses-
historieroglignende.Hunmåttekuntil-
ladefortællinger,derikkevartilskade
forDydoggodeSæder.

Spindelærerinderne fik god hjælp til
løsningenafdennedelafderesopgavei
dethæftemedspindeviser,derudkomi
1783.Forfatterenvarden22-årigestu-
dent H.C. Bunkeflod, der hørte til en
kreds af videnskabsfolk og forfattere,
som mødtes i Rybergs hus i Køben-
havn.Hermåhanhavefåetinspiration
til sangbogen, som Ryberg bekostede
trykningen af (Voelker nævner, at det
varRybergs16-årigesøn,der lodden
trykke).17Bunkeflodopfangedeisine
viser hele den del af det patriotiske
projekt,somspindeskolernevarudtryk
for,nemligopdragelseafbondestanden
tilvindskibelighed.F.eks.hedderdeti
vers3 ivisebogensnr.1,Opmuntring
tilatspinde:

SaamangengaaermedBettelstav
 FraHuustilHuusdesverre,
Ogliderondtogvisesaf
 Forhangadintetlære,
O,Piger!spandtdenusomvi,
SaavardevistforHungerfrie,
SaagikdeeipaavildsomStie,
 MenprisedevorHerre.

Enviseindeholderenmoralskfortæl-
lingomdendovneogdrikfældigeEspe,
somenderifængsel,andrepriserkær-
lighedentilfædrelandetogtilfødestedet
samtlandlivetslyksalighed.Grundtan-
ken iflereafviserneerenopfordring
til at blive på landet, hvor man hører

hjemme,ogikketroatrigdomogbyliv
bringer lykke. Man skal stræbe efter
at være flittig, tro og ærlig, elske sin
kongeogsit fædreland, såopnårman
lykken.Deterbondestandenspatrioti-
skeopgaver,derherkommertiludtryk.
Ivisenomlyksalighedhedderdetivers3:

Nei!eiStand,eiStedkanvære
 GrundentilLyksalighed? 
HimlensHerrebørviære,
 OggaaefremiDydensFied;
FlidbørhærskeivorHandel
 OgengodSamvittighed,
ReendabliervorheleVandel,
 OgviharLyksalighed.

IvisenEtfornøietSind,derkommedi
etsenereoplag,fårBunkeflodivers2
understregetdetgavnlige ibåde læse-
ogspindefærdigheder:

Læsekanjegskikkelig,
 Ellersvardetilde,
OgminTraaddengaaerformig,
 Somdenflyvevilde,
OgminFaderharmigkier,
OgminModerkierliger,
Jegermunter,jegerglad,
 Jegergladogmunter.

Dererjoikketaleomdenstorepoesi,
men spindeviserne blev godt modta-
get.VoelkervariKøbenhavn,daspin-
deviserne udkom, og han omtalte i et
brev tilBielkebegejstretdeprächtige
SpinnLieder,somhanhavdemedhjem.
Under opholdet i København skulle
Voelkertaleselskabetssagvedetmøde
medGuldberg,ogogsåhanbifaldtde
nyespindeviser.18Efteraltatdømme
skænkede Ryberg visebøger til Næst-
veds Patriotiske Selskab; i hvert fald
takkesderforviserneundersommerfor-
samlingensammeårmedenbemærk-
ningomatSelskabetharfundet[dem]
megetbequemogtilanstændigOpmun-
tringiSkoelerne.Senerefigurerededer
udgifter til spindeviser et par gange i
detbevarederegnskabfor1785-86.

Spindeviserneblevpopulæreognåede
at komme i fire oplag. F.eks. var de
blandt de bøger, som biskop Balle
uddeltesomflidspræmie,nårhanvisi-
terede skolerne i sit stift.19 Efter de
dengangherskendepædagogiskeprin-
cipperblevelevernebedstansporet til
flidgennemkappestridoguddelingaf
præmier.Dettefinderudtrykispindevi-
senOpmuntringtilatspinde,derslut-
tersåledes:
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LøbHiul!løbTeen!gesvind,gesvind!
ThiPengefaaerjegformitSpind,
Belønningenskalblivemin,
 SaafremtjegblierdenBeste.

ogdetsidsteversafLandlevnetsLyk-
salighedlyder:

Vialleherinde
OmKapnuvilspinde,
 Spindfiintogspindmigsaaforbi!
O!Pigerjegvedder
Atingensigglæder
Saasmuktogsaaherligtsomvi.

Voelkerargumenteredekraftigtforpræ-
mieuddelinger som ansporing til flid.
Detprinciphavdeværetmedtilatbefor-
dredengodefremgangforderyberg-
skespindeskoler,ogsomhanpåpegede
benyttede selv Landhusholdningssel-
skabet sig af præmieuddelinger. Han
blevvred,danogleiselskabetåbenbart
ikkevillebevilgepengetilpræmier,og
somhan skrev tilBielkevilleRyberg
takke ham for, at han ikke stiltiende
havdeaccepteretdet,ogsåiøvrigtselv
give pengene. Men det var jo netop
selskabet, der skulle være kilden til
vorespatriotisme,somVoelkerudtryk-
kerdet.20Derblevdogogsåuddeltflids-
præmierafselskabet,entenpengeeller
småting som kridthuse eller knappe-
nåle,ligesombøgernævnesengang.

Voelkerhavdeogsåsans for, at arbej-
det gik lettere, hvis der ind imellem
blev tid til lidt fest, og smågilder -
en liden Lystighed - i spindeskolerne
omtalesjævnligt,bådemedensVoelker
varinspektørogsenere.EfterVoelkers
egetudsagndeltoghanaktivtifesterne,
hvorhandansedemedpigerne.Dahan
omtalte det i et af sine breve, under-
stregedehansamtidig,hvorvigtigtdet
var at tage udgangspunkt i børnenes
begrebsverdenogtænkemåde.21Voel-
kervarmegetbevidstomsinrollesom
almuensopdrager,menindimellemvar
han ved at fortvivle over, at bønderne
ikkekunnese,atallehansprojektervar
tilderesegetbedste.DerskalThüringer
tålmodtilatomgåsdesjællandskebønder,
sukkerhanietbrevtilBielke.22

Produktionen
Børneneskullelæreatspinde,mender
skulleogsåhelstproduceresnogetgarn,
somkunnesælges.Deterikkemuligtat
fåetsamletoverblikover,hvormeget
der blev spundet i de enkelte skoler,
menafdebevaredetalfremgårdet,at
detvarmegetsvingende,bådefraskole
tilskoleogovertid.Fraspindeskolerne
blev der også leveret hør til voksne
spindere,derarbejdedehjemme,ogde

fleste steder udgjorde børnenes andel
af det spundne garn kun meget lidt.
For skoleåret 1786-87 foreligger der
opgørelse over produktionen for hver
skole fordelt på børn og voksne. I
Haslevspandtbørnene419strengegarn,
mendevoksneikkemindreend5.159
strenge,iNæstvedvarbørnenesandel
288 strenge og de voksnes 2.268
strenge,hvorimodbørneneiTusespandt
180 strenge og de voksne kun 372
strenge.

Vedselskabetsoprettelseforelåderikke
nogen aftale om afsætning af garnet.
VæverietiKøngvarendnuikkestartet,
mendadetkomigang,blevderifor-
året1783truffetaftalemedRybergom,
atvævermestereniKøngkunneaftage
garn,ogimajsammeårleveredeVoel-
ker 2.155 pund af selskabets garn til
væveriet. Men garnet hobede sig alli-
gevel op, og i efteråret 1784 blev der
solgt4.100pundgarnpåtoauktioneri
NæstvedogVordingborg.

Detvarjoegentligmeningen,atNæst-
veds Patriotiske Selskab skulle bruge
lokaltproducerethør,menindtildervar
tilstrækkeligt,måtteder indkøbeshør,
ogmanmåtteenddakøbeudenlandsk
hørforatfånok.Gennemheleselska-
betslevetidblevderfragtethørtilsko-
lerne, men det fremgår ikke, hvordan
fordelingenvarmellemdanskoguden-
landskhør.Rybergtrådtefrabegyndel-
sentilmedfinansieringafhørindkøbet,
som selskabet kunne afdrage efter-
hånden, som garnet blev solgt. I for-
året1785blevderindgåetenkontrakt
mellem selskabet og Ryberg om, at
Rybergleveredehørrenogaftoggarnet
tilproduktionsprisen,dvs.incl.spinde-
lønnen. Aftalen blev fornyet i foråret
1786,menpådettidspunkthavdesel-
skabet set signødsaget til at reducere
spindetaksten med 20 %, og Ryberg
betingedesig,atderudelukkendeblev
leverettildennyespindetakst,selvom
der var garn imellem, som selskabet
havde betalt den høje spindeløn for. I
denneperiodevar selskabetsgarnpro-
duktionpåsithøjeste,ogRybergkunne
ikke aftage det hele. Året efter med-
delte Ryberg, at han ikke ville aftage
garnlængereendtil1.juli1787,men
dadetikkelykkedesNæstvedsPatrio-
tiske Selskab at få andre aftaler, blev
Ryberg ved endnu et år. Voelker var
langt fremmemedenplanomselvat
gåindsomentreprenør,hvilkeselska-
betstøttede,mendetvillekrævekapi-
tal for at finansiere hørindkøbene, og
detlykkedesikkeforhamatskaffeden.
Udgangenblev,atNæstvedsPatriotiske
SelskabvedKommercekollegietsmel-

lemkomst entrerede med Kanalkom-
pagnietomatleverehørogaftagegarn
fradefireskolernordpå:Tuse,Nr.Jern-
løse,KundbyogRye,medensRyberg
fortsatforsynededesydligeskolermed
hørogaftoggarnettilKøngFabrik.

Voelker indtog en dobbeltstilling i
spørgsmålet om levering af garn til
væveriet i Køng, idet han selv var
fabriksinspektørogdermedogsåøko-
nomisk ansvarlig for driften. F.eks.
udtryktehaniefteråret1787tvivlom,
hvorvidt han kunne aftage garnet fra
selskabet til væveriet - det afhang af,
hvordanafsætningenafennysortfint
lærredgik,selvomdetnaturligvisvar
Ryberg,derhavdedenendeligeafgø-
relse.23

Ikke al garnet fra spindeskolerne var
ligegodt,ogdetkunnedetifølgeVoel-
ker heller ikke være, når en del blev
spundet af børn, der var under oplæ-
ring.Isommeren1786sendteVoelker
dogethjertesuk tilBielke -nuhavde
hansammenmedvævermesterengen-
nemgået det garn, der var leveret fra
selskabet, men den kære Gud ved, at
garnet er miserabelt, og det gik ham
på at skulle acceptere det på Rybergs
vegne.Nogetafgarnetvarforgammelt
og skulle for længe siden have været
kogt,ogandethavdederværetmusi.
Detgjaldt bl.a. 12pundgarn, dervar
spundetiNæstved,ogsomVoelkerikke
kunnebrugeivæveriet.24

For at få hele projektet i gang havde
VoelkermedRybergsacceptsetgennem
fingremedenvisformforsnydfraspin-
delærerindernes side - dekunnefinde
påatfugtegarnet lidtrigeligt,nårdet
skulle vejes til afregning. Han havde

SkoleårSamletproduktion
1783-84* 3.905pundgarn
1785-86 9.735pundgarn
1786-87 15.359pundgarn
1788-89 7.326pundgarn
1790-91 4.570pundgarn
1791-92 4.228pundgarn
1792-93 1.796pundgarn
1798-99 1.649pundgarn
1805-06 603pundgarn

*kun1.7.1783–31.3.1784

Den samlede produktion i selskabets
skoler for de år, der foreligger oplys-
ningerom.
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på en eller anden måde fået det til at
stemme i regnskaberne (revisionen af
Voelkersregnskabersynesaltidathave
væretyderstkompliceret!),mendahan
gik af som inspektør, skulle han ude-
lukkende varetage fabrikkens interes-
ser,oghankunneikkelængeregodtage
nogen form for svindel, ligesom det
johellerikkevarham,derskulleføre
regnskaberne.

Lykkedesdet?
Frabegyndelsenvardetkunmeningen,
atspindeskolerneskullebeståhøjst25
år,sådaselskabetstodforanlukningi
1808,kunnemanmedenvisrethenvise
til,atnuhavdemanopfyldtsinmission.
Menderhavdeværetmangefortræde-
ligheder undervejs. For det første var
detikkelykkedesatfåoprettetsåmange
skoler som forventet. Godsejerne, der
skulle bekostebygningerne, stodover
for de kapitalkrævende udskiftninger
ogvilleikkeogsåengageresigispin-
deskoler. Bielke antyder også i 1781,
atselskabethavdeværetudeforendel
kritik i de kredse, der egentlig skulle

støtte.Detvardaogsåkunfåogkortva-
rige succeser, selskabetkunneopvise.
SelvensågodskolesomHaslevsyg-
nedehenefterfåår.Deskolelukninger,
manmåtteforetage,varallebegrundeti
manglendesøgning-detlykkedesaldrig
at få et højt stabilt elevtal i skolerne,
ogdeter tvivlsomt,omderoverhove-
det var elever, der gik i spindeskolen
gennem hele deres barndom. Endelig
lykkedesdethellerikkeatholdepåsel-
skabetsmedlemmer,hvilketnaturligvis
påvirkedeøkonomien.

Ifølgedenoprindeligeplanomspinde-
skolernesomførstelediopbygningen
afenlinnedindustripålandetskullesel-
skabetefterhåndenogsåetablerehegle-
skolerogvæveskoler,menmannåede
aldrig så vidt. Ryberg lod i 1783 sel-
skabet uddele guldmedalje til instru-
mentmagerCotzandiKøbenhavnforat
fremstilleheglerafsammekvalitetsom
de skotske, men derudover beskæfti-
gedeselskabetsigikkemedforbedring
afhørbehandlingen.Voelkerarbejdede
selvmeddettepåvirksomhedeniKøng,
hvorderblevuddannethørberedere.

Fra 1782 fik selskabet en aftale med
Rybergom,atmankunnesendevæver-
lærlinge til Køng fra de godser, hvor
selskabethavdespindeskoler,ogselska-
betvedtogatydedeuddannedevævere
enetableringsydelsepå50rdl.Tanken
var,atdissevævereskulleetablerespå
dereshjemegnogaftagedetkvalitets-
garn,derblevspundetpåstedettakket
værespindeskolen.Det lykkedesogså
atfåetableretnoglevævere,ogdetvar
en trøst, da spindeskolen i Tuse som
denførstemåttelukkei1790,atbaron
Løvenskioldvilleetablereenuddannet
væverihuset.

Et par af skolerne fortsatte efter sel-
skabets lukning.IRyeblevderstadig
givet spindeundervisning i den gamle
spindeskole,oggodsejerenansatteden
hidtidigespindelærerindetilatforestå
undervisningenunder tilsyn af sogne-
præsten. Det omtales, at garnet blev
afsattilentyskdrejlsvæver,derboede
ietnabosogn.IEggeslevmagleophørte
spindeundervisningen, og skolen blev
anvendt til industriskole, som man
kaldte det. Det svarede til de senere
husflidsskoler, ogderblevundervist i
fagsomkurvefletning, rebslagningog
sadelmagerarbejde, altså færdigheder,
dervarnyttigeforbønderne.

Købstadskolerne skulle efter Niels
Rybergsønskeovergivestilbyensom
sådan. I Næstved solgte bystyret sko-
lebygningen og anvendte pengene til

reparation af rådhuset, i Vordingborg
ønskede sognepræsten at benytte den
tidligerespindeskoletilpigeskolemed
undervisning i såvel almene skolefag
som spinding. Det blev dog ikke til
noget,ogbygningenblevvistnokover-
dragettillatinskolen.

Det er vanskeligt at måle effekten af
denspindeundervisning,derblevgivet
ispindeskolerne.HanneFrøsigkonklu-
derer, at nok lykkedes det ikke at få
etableret egentlige landfabrikker efter
udenlandskforbillede,mendeforbed-
rede metoder, som hørberedningsan-
stalterneogspindeskolerneunderviste
i,gavsigudslagiengenerelhøjnelse
afkvalitetenafdehjemmeproducerede
linnedvarertilegetbrug.

Næstveds Patriotiske Selskab kan ses
sometledi tidenspatriotiskeprojekt.
FormuleringerneibådeVoelkersbreve,
Bielkes redegørelser og ansøgninger
og Mangors skrift vidner om fortro-
lighed med den patriotiske termino-
logi. Bemærkninger i Voelkers breve
viserogså,atkredsenomkringselska-
betfulgtelevendemedidetidsskrifter
ogpjecer,hvortidenstankerdebattere-
des.Deopfattedespindeskoleprojektet
somderespatriotiskeopgave,gennem
hvilken de - med støtte fra selskabets
medlemmer - skulle opdrage bonde-
standentilstørreflidogenbedretæn-
kemåde for derved at gavne landets
økonomi. Ifølge den patriotiske tan-
kegang havde landets borgere stands-
bestemte pligter, og bondestandens lå
netop i at arbejde flittigt og vise for-
svarsviljesomsoldater.NæstvedsPatri-
otiske Selskabs ledere formåede at
omsættederesvisionertilpraktiskhand-
ling, selv om de havde sat målene så
højt, atkunendelafprojektet lykke-
des,fordidemåtteindgåetutalafkom-
promiserundervejs.



EfterVoelkersdødi1819blevderrejst
en mindestøtte for ham i Lunden ved
Øbjerggaard. På en brudt sandstens-
søjleerderindsatenmarmortavlemed
en anerkendelse af hans utrættelige
virksomhedi41årforomegnen.Des-
værre er det ikke lykkedes at finde et
portrætafVoelker.
FotoJørgenPedersen.
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Noter
1. Voelkersansøgninger
2. Mangorsfortale
3. Kommercekollegiet.Danskesekretariat.J.nr.1780/78og1780/692
4. Erh.Qvistgaard:StamtavleoverSlægtenQvistgaard.1893.Side35.
5. Dette afsnit bygger på materiale i Kommercekollegiet, jfr. arkivoversigt, samt Næstveds Patriotiske Selskabs
 forhandlingsprotokologbrevefraVoelkersamtRybergiselskabetsarkiv.
6. FormueskattenblevførstlignetefterP.Mørchsdød,menderblevbetaltskatafformueniboet.
7. En gennemgang af dåbsindførslernes fadderlister i Næstveds to sognes kirkebøger i 1780’erne støtter denne
 antagelse.
8. VoelkersbrevtilBielke13.11.1783
9. I fru hofapoteker Beckers dagbog fra 1787-90 (udgivet 1870: Af Anna Christine Beckers (fød Torm) Dagbog.
 Ved J.G. Burman Becker) omtales socialt samkvem med Ryberg flere gange. Ryberg var enkemand på det tids-
 punkt og boede sammen med sin søn. Flere andre fra familien Beckers omgangskreds findes på Næstveds Patrio-
 tiskeSelskabmedlemslister.FruBeckervarmedlemafselskabet1782-93.
10. VoelkersbrevtilBielke12.10.1786
11. RybergsbrevtilBielke13.4.1782
12. VoelkersbrevtilBielke16.1.1780
13. BiskopBallesvisitatsbog1799-1807.VedChr.Larsen.1999.Side295.
14. Rosenkrantz’anbefalingtilVoelker13.juni1783.Kommercekollegiet.Danskesekretariat.Jnr.1786/71
15. Nogle Efterretninger om Selskabet i Nestved. 5.2.1788. En redegørelse på dansk, der ligger blandtVoelkers breve
 tilBielke.
16. BielkeienredegørelsetilKommercekollegiet16.12.1783.Kommercekollegiet.Danskesekretariat.J.nr.1783/1162
17. Rasch,side242og340.Bunkeflodblevpræstogudgavbl.a.noglesamlingerafsalmer.
18. VoelkersbrevtilBielke11.3.1783
19. JoakimLarsen,side14
20. VoelkersbrevtilBielke16.7.1782
21. VoelkersbrevtilBielke16.7.1782
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24. VoelkersbrevtilBielke16.7.1786
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