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(kortoverområdet)

Hovedtøjet er en væsentlig del af
kvindersklædedragtigennemflere

århundreder.Hvordandetharsetudog
erblevetbåretgennemtiderne,hardels
været dikteret af skiftende moder og
delsaflokalskikogbrug,
hvorved der bliver tale om egnspræg.
Hvadderbegyndersometmodefæno-
men,dergenereltforsvinderigen,kan
undertidenfrysefastpåbestemtesteder,
hvordetsidenkommertilatindgåsom
endelafetegnspræg.

Dragtperioden eller perioden for den
folkeligekunst ermegetfintdefineret
afGudrunAndresensomdenperiode,
hvor man i bondesamfundet overve-
jende producerede tekstiler til brug i
hjemmet og ikke primært med salg
for øje 1. Hun fastsætter perioden fra
begyndelsenaf1700-årene til slutnin-
gen af 1800-årene, hvor udbuddet af
garner og stoffer bliver så stort, at
sansen for komposition og materiale
efterhendesmeninggåriopløsning.

Inden for dragtarbejdet er denne
definition praktisk. Fra perioden før
1700-åreneerkunganskelidtgammelt
tøjbevaret,ogderforerdetvanskeligt
atfåetklartbilledeaf,hvordantingene
harværetbrugt.Efter1870erindustri-
aliseringen på fremmarch i en sådan
grad,atforskellenemellemlandogby
udviskes.

Iarbejdetmeddegamledanskedragter
gøresderihøjgradbrugafkildemate-
riale.Nogleafdevigtigstekilderer:

1.Bevarededragtdele
Afsamtligekildererdebevarededragt-
deledenvigtigste og lettest tilgænge-
lige.Enstorskataftøjfradenomtalte
periodeerbevaretpådedanskemuseer,
ogendnufindesogsåenheldeliprivat
eje. Hver eneste bevaret dragtdel er
autentisk og indeholder hemmelighe-
der,somdeterspændendeatafdække
ved registrering, opmåling, undersø-
gelse af syteknik og anvendte mate-
rialer. Endnu mere spændende bliver
det,hvisdemennesker,derharindle-
veret dragtdelene, har givet oplysning

om hjemsted, eventuelt tidligere ejere
ogtidspunktet,deharlevetpå.

2.Malerierogfotografier
Maleriernekangiveetgodtindtrykaf,
hvordantingeneharsetudogharværet
båret,menmåsamtidigståforenkri-
tiskvurdering.Dekanværemaletpå
den tid,da tøjetharværetbrugt,eller
maletefteropstillinger,hvorpersonen
iklædesældretøjstykker.Samtidighar
kunstnerenhaftsinfrihedtilatfånetop
detfremibilledet,somhangerneville.
Etparfineeksemplerpåsådannekunst-
nere er Christen Dalsgaard, Martinus
Rørby,C.W.EckersbergogJ.N.F.Ver-
mehren,hvorafisærførstnævntehavde
enutroligfinsansfordetaljerne.
I slutningen af perioden vinder foto-
grafiet frem, og dermed  skildres en
øjeblikssituation, hvor kunstnerens
mulighedforfortolkningerbegrænset,
omendderogsåeropstillingertilære
forfotografen.

3.Skifteoptegnelser
Etskifteerensystematiskoptegnelse
af, hvad boet indeholdt ved et døds-
fald.

Det fortæller ikke altid alt, hvad en
afdødehavdeejet.Nogetkanværegivet
bort, før skifteskriveren fik oplysning
omdet,ellertingenekanhaveværetså
dårlige, at de ikke har været værd at
registrere,mendet,derståroplystiskif-
tet,hardenafdødehaft.Undertidenkan
derfortøjetsvedkommendeværevig-
tigesupplerendeoplysningeromfarve,
kvalitet,forarbejdningogpynt.

4.Andreskriftligekilder
Med hensyn til andre skriftlige kilder
kan i særdeleshed bevarede dagbøger
give mangevigtigeoplysningerbåde
omlevevilkår,økonomiskformåen,skik
og brug og ikke mindst om, hvordan
manbrugtetøjet.Detersamtidigspæn-
dendelæsning,derfortællernogetom,
hvordan almindelige mennesker har
levet,ogafogtilsætterdetdenpoliti-
skedagsordenietheltandetperspek-
tiv.Endeligerdergennemtidenskrevet
enheldel litteraturomemnet.Vedat
sammenholdeoplysningerfrakilderne
medlitteraturen,kanderskabesethelt
godt indtryk af, hvordan dragtdelene
sandsynligvis har set ud og har været
båret.

IngerHald

Sølvnakkerogsilkebånd
-kvindershovedtøjidetsydligeSjælland
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Idetefterfølgendebehandleskvinders
hovedtøj, som er et særligt element i
dragthistorien fra det Sydsjællandske
områdeiperioden1770-1870.Viskal
se på huernes form, på de materialer,
someranvendt,påpyntogpåtilbehør.
Vivilendviderebelysedetfænomen,at
kvindehuerneerudtrykforenblanding
af generelle modetendenser og egns-
specifikketræk.

Detgeografiskeområdefordennelille
dragthistoriskeundersøgelseerdetsyd-
ligeSjællandfraFuglebjergogSusåen
til Præstø og Vordingborg (hvilket er
mere end det egentlige Sydsjælland,
somerområdetmellemVildtbanegrøf-
ten,derløberfraDybsøFjordtilPræstø
Fjord,ogStorstrømmen).

Modeeretbegreb,deraltidhareksi-
steret. Sammen med den aktuelle tids
levereglerdannermodenbl.a.grundla-
getfor,hvordanmanklædtesig.
Relateret tilkvindershovedtøjvardet
utænkeligtfordengiftekvindeatvise
sithåri1700-og1800årene.Fremtil
ca.1850holdtmanhåretheltvækfra
ansigtet,gemtunderhuen.2

Fra ca. 1850 til periodens slutning
ændrede frisuren sig, idet kvinder nu
redtehåret,sådetblevskiltmidtforan
ogholdtstramttilhversinside.Her-
oversattessåhuen.3
Begrebethovedtøjerensamletbeteg-

nelse for huen med pynt og tilbehør.
HovedtøjetpåSjællandomfatteretstry-
gebånd,someretrektangulærtstykkeaf
vadmel,skindellerbredtbomuldsbæn-
del,forsynetibeggeendermedbænd-
ler. INordsjællandkrydsesbændlerne
i nakken og bindes oven på hovedet,
mens det i Nordvestsjæl-
landbeskrives,atdebindes
inakken4.

Derover bæres huen, som
kan være forskellig i snit
og materiale og forsynet
med forskellig pynt. Alt
eftertidensmode,egnspræg
ogøkonomiskformåen.Til
huen bæres pynt i form af
nakkesløjfeoghagesløjfeaf
silkebånd.

Dertilkommertilbehør.Det
vil for det sydlige Sjælland
sigelinellerkorsklæde.

Mankenderogsåovertøjtil
hovedtøjetogspeciellehoved-
beklædninger som f.eks.
øjenklæde,mensådannespe-
cialiteter vil ikke blive nær-
mere beskrevet inden for
rammerneafdenneartikel.

fig.2
UdsnitafmakeriafVermehren1851
ÅrhusKunstmuseum

fig.3
UdsnitafmaleriafDavidMonies
181849

fig.4
Strygebånd,derholderhåretpåplads
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Etstykshuen
Ogsåhuernesformerudtrykformode.
Den ældst kendte hueform er etstyks-
huenfra1700-årene.Denersyetafet
stykkestof,dererklippetopfraforkan-

tenogetstykkeindpåhovedet.Herer
såsyetensømforatgivehuenfacon.
I nakken er en række prenede huller,
hvorigennemmanhartrukketetbændel
ellerensnor.Meddennesnortrækkes
huensammeomhovedetpådenperson,
der bærer huen, så den passer ved-
kommende. På Sydfalster syede man
etstykshuerefteretanderledessnit.

Dennehuetypeernusjældentbevaret.
EllenAndersenskriveri»Danskebøn-
dersklædedragt«,attypenkunfindespå
AmagerogSydfalster,mensenereregi-
streringerviser,atdenogsåfindesandre
steder,bl.a.påNæstvedMuseum.

SpecieltfraSamsøerderbevaretmange
etstykshuer,ogderforkunnemanvære
fristet til at betragte etstykshuen på
Næstved Museum som en hue fra
Samsø,menviharingenmulighedfor
at afgøre sagen med vor nuværende
viden.Museumsprotokollenertavsom
huens oprindelse. Og etstykshuer er
som sagt også fremstillet og anvendt
andrestederilandet,fxpåAmagerog
Sydfalster. Hvorfor så ikke også ved
Næstved?Ellererhuenbragthertilaf
enpigefraSamsøelleretafdeandre
steder?

HuenNÆM1871er syet af et typisk
1700-talsstof:etstykkebrocheretsilke-
stof,deridagfremtræderbrunsort.Det
kanfranythaveværetsort,dasortofte
falmertilbrunt.Brocheringenbeståraf
blomsterbuketter,dererspredt i felter
i farverne lyserød,grøn,blåogbeige.
Imellem blomsterbuketterne ses roko-
kobånd5.
Huenharsomandrehuerfradentidet
mellemfor,idettetilfældeafpapir,som
erpikeret(syetpåmedgroveri-sting)
påforet,dererafgrofthørlærred.
Langshuensunderkanterforetstafferet
til yderstoffet. Langs forkanten er for
ogyderstofholdt sammenafenkant-
ningmedetbruntbomuldsstof,hvoraf
1⁄2cmsespåhhv.ret-ogvrangside.

Somtilbehørtildennehuehardersand-
synligvisværetbrugtlinogoverbinde-
bånd.Linetharværetaffintlærredeller
moll,kantetmedknipling,somkunne
købes hos omvandrende kræmmere, i
byenhoskøbmandenellerpåmarked.

Tostykshuen
En anden huetype, der er kendt fra
1700-årenes slutning, er tostykshuen.
Kunganskefåerbevaret,herafendel
påSamsø,mendeerkendtfraskifterog
fraetmaleriafJ.C.Dahl(1788-1857):
Frederiksborg Slot set fra Jægerbak-
ken. Jeg vil kun ganske kort beskrive

HueNÆM.1896 SilkebåndNÆM.7794

LinNÆM.8960

KORSKLÆDENÆM.74:399
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den huetype her, for der er indtil nu
ikkefundetnogenbevaretidetsydsjæl-
landskeområde.Huenersyetaftoens
skårnestykkerstof,ogsømmenersyet
fra isse til nakke. I nakken kan huen
væretrukketsammensometstykshuen,
ellerdenkanværeforsynetmedlæg.

Huenerikkebundetunderhagen,men
holdespåpladsafoverbindebånd,der
ender i en sløjfe i nakken eller af et
tørklæde, lagt sammen og bundet om
huen.
Materialerne, som vi har kendskab til
fraskifterne,harværetkattun(bomuld),
damask, og brocheret silke. Farverne
harværetsort,brun,rød,blå,grønog
brunblommet.
Også til denne huetype har tilbehøret
sandsynligvisværetlin.

Trestykshuen
Trestykshuenerenhuetype,derkendes
fradetmesteaflandet,ogendelhuer
erbevarettilidag.
Tidsmæssigt befinder vi os i årtierne
omkring1800.Trestykshuenerimod-
sætning til de to tidligere beskrevne
huetyper bundet under hagen. Den er
skåret i tre stykker: et rektangulært
issestykke, der går fra isse til nakke,
og to ens sidestykker. De ældste har
ofte kriget facon, hvilket vil sige, at
huensissestykkegårlidtfremipanden,
og sidestykkerne kan have mere eller
mindrefaconefterkindenpåvejmod
hagen.

Nakkenkanværetrukketsammenmed
bændelellerhørsnor,entengennemen
løbegang, hvorved nakken fremtræder
rynket, eller gennem prenede huller,
hvorveddenfremtræderfoldet.Nakken
kan dog også være syet sammen i
rynker.

Deældstetrestykshuereroftepolstret,
hvilketvilsige,atdererindlægmellem
forogyderstof.Mellemforeterpikeret
påforet,såmankansepåhuensvrang-
side, om den har mellemfor eller ej.
Mellemforet kan bestå af blår, kartet
uld, vat eller papir. Er det papir, kan
det mærkes, da det knitrer. De andre
typer må vi gætte os til, med mindre
der en lille brist i huen, så man kan
få syn for sagn. Foret i disse huer er
oftest grov hørlærred.Yderstoffet var
aftidenskostbaremodestoffer:broche-
retsilke,silkedamask,silkefløjl,bom-
uldsfløjl eller broderet silke. Farverne

beskrives som brun, sort, blå, rød og
grøn.Dissedyrestoffervarimporteret,
overvejendefraEngland.Landbefolk-
ningenharkøbtsådannestofferpåmar-
kederoghosomrejsendekræmmere.

Huernevarslutteligtpyntet,megetofte
med guld- eller sølvknipling og/eller
silkebånd syet på langs huens kanter.
Noglestederfindervihuermedbeva-
rede hage- og nakkesløjfer af silke-
bånd.Andrestedererhuenbundetunder
hagen med bændler. Måske har man
brugtløsehage-ognakkesløjfertilvisse
afhuerne-vifinderihvertfaldunderti-
denløsehage-ognakkesløjferimuse-
ernessamlinger.

PåNæstvedMuseumfindesseksbeva-
rede trestykshuer,somalle indeholder
deovenforbeskrevnetræk.Defemaf
huerne har foldet nakke, én har løbe-
gangmedbændelinakken.Afdefol-
dedehuereréntrukketsammenmed
hørsnor, tre med bændel, og til én er
derbrugtetsilkebånd.

Medhensyntilmaterialeertreafhuerne
syetafbrocheretsilke, énafsilkeda-
mask,énaffløjlogénafsmåmønstret
silkestof. Farverne er brun, sort, rød,
blåoglilla.Treafhuerneharmedsik-
kerhedmellemfor,énharikkemellem-
for,omdetosidstekanderikkesiges
nogetmedsikkerhed.
Mellemforet er sandsynligvis blår,
kartetuldellervat-vikanikkesedet,
dahuerneeroverordentligtvelbevaret
udenmindstekighul.

Huerne er pyntet med guld- og sølv-
kniplingellerensfarvedehindbærrøde
silkebånd.Dereringenafhuerne,der
harbevarethage-ellernakkesløjfer.Tre
af huerne er bundetunderhagenmed
silkebånd,derersyetihuen.

Til disse huer har der sandsynligvis
væretbrugtlinsomtilbehør.Linethar
væretformeteftertidensmode.
Deneventuellebrugafkorsklæderhar
ikke efterladt sig spor i form af nåle-
mærker.

Puldhuen
Puldhuenerdensenestehuetype,som
brugesheltopmodslutningenafperio-
den.Typenerkarakteriseretved,atden
bestårafetnakkestykke(pulden)oget
issestykke.Puldhuerneersomtrestyks-
huernebundetunderhagen.

Typenkendes fradetmeste af landet.
Huernefindesbådemedogudenmel-
lemfor,somkanværeafblår,vateller

EtstykshuefraNæstvedMuseumNÆM.1871

TostykshuefraHedeboegnen
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papir.Yderstoffetkanværeafsmåmøn-
stret silke, silkebånd, ensfarvet silke,
broderetsilke,tryktbomuldellerfløjl.
Fra ca. 1840 bliver de mørke farver
dominerende, og de yngste huer er
megetoftesorte.Hvordensortefarve
tidligere var tegn på sorg, bliver den
numodefarveogbenyttetimangesam-
menhænge. Puldhuerne er ofte pyntet
medsilkebåndellerguldgalloner,hage-
ognakkesløjfer.

Puldhuernes hvide tilbehør er meget
varierendefraforskelligeegneilandet,

menpåSjællandkenderviovervejende
tilbrugaflinogkorsklæde.

Lineteretrektangulærtstykke,derkan
beståafflerestykkerfinthvidtstof,fx
netteldug,tylsbroderiog/ellerknipling.
Linetbæresunderhuen.Påbagkanten
af flere lin er påsyet små firkantede
snipper. Disse har været brugt til at
sætte linet sammen med knappenåle
bagpåhovedet.

Korsklædeterogsårektangulært,men
med en stærkt buet forkant. Det kan

væresyetafflerekniplingerellervære
sammensat af tylsbroderi og kniplin-
ger.

Påpuldhuer,hvortilderharværetbrugt
korsklæde, vil der meget ofte være

mærker efter de nåle, der har været
brugttilfastgørelseafkorsklædet.Mær-
kernesiddertypiskvedørerneogmidt
påissestykket.

På Næstved Museum findes i alt 64
puldhuer bevaret, og dertil kommer
nakkerogdeleafhuer.
PuldhuernepåNæstvedMuseumkan
inddelesitogrupper:

1.Blødepuldhuer,13stk.,derbestår
afyderstofogfor

2.Puldhuermedstivnakke,51stk.,
someropbyggetafyderstof,  for
ogetstiftindlægsmateriale


Pådeblødepuldhuerernakken-sompå
trestykshuerne-trukketsammenlangs
underkantenforatgivehuenfacon.På
otteafhuerneernakkenfoldet,hvilket
vil sige, at en snor eller et bændel er
trukket gennem prenede huller. Hul-
lerne går gennem såvel yderstof som
for. De to af huerne har en løbegang
langsnakkestykketsunderkant,ogher-
igennem er trukket en snor eller et
bændel,dererbundetundernakken.På
treafhuerneernakkensunderkantlagt

TrestykshuefraNæstvedMuseumNÆM.1867

TrestykshuefraNæstvedMuseumNÆM.1865

LinNÆM.1989:174

KorsklædeNÆM4386
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ilæg,derersyetned.

Yderstoffet,dererbrugttildissehuer,
ermønstretsilke,stribetsilke,silkeda-
mask,halvsilke,silkefløjlogfløjl.Far-
verne er lyserød, hvid, lilla, brun og
sort. To af nakkerne er broderet med
chenillebroderiimegetklareogstærke
farver.
Foret er for de fleste huers vedkom-
mendehørlærred,mendersesogsåstri-
bet bomuld, og en enkelt hue har for
af»saltogpeber«.Huernesbindebånd
kanværebændelellersilkebånd.

Pyntenpådeblødepuldhuervarierer.
Huerneafsilkeellerhalvsilkeerpyntet
medensfarvedeellermønstredesilke-
bånd,somersyetovenpåhuensyder-
stofgennemallelaglangskanternemed
prikkesting,dererbittesmåforstingset
fraretsidenognogetlængerestingset
fravrangsiden.Hvorhuenersyetmed
en ret grov tråd, er silkebåndene syet
påmedentvundensilketråd,ofteien
farve,derpasserindibåndenesfarver.
Huerneaffløjlerpyntetmedguldgal-
lon, som er et vævet guldbånd, eller
medenguldknipling.
Omviskalfindeforklaringenpå,hvor-
for det forholder sig sådan, i Ellen
Andersensredegørelseom,atdensorte
hue,pyntetmedgallonellermetalknip-
ling,vardengiftekonesfornemstehue,
ersværtatafgøre,forderermegetspar-
sommeoplysningeromhuerneshjem-
stedogoprindeligejere.
Herkanvisomisåmangeandresam-
menhængekungætteostil,hvordanvi
tror,detharværet.

Tidsmæssigt hører de bløde puldhuer
sandsynligvishjemmeiførstehalvdel
af1800-årene.Denneantagelsestøttes
af,atdematerialer,somhuerneersyet
af,ogbåndene,somdeerpyntetmed,
ermodernepånetopdennetid6.

Tilbehør til huerne har sandsynligvis
værethage-ognakkesløjfe.Der,hvor
bindebåndene er af silke, har degjort
det ud for hagesløjfe. Flere af huerne
forefindesmednakkesløjfensyetpå.

Af hvidt tilbehør til netop disse syd-
sjællandskehuerharmansandsynligvis
brugtsåvelkorsklædesomlin.Vived,
atdetligeved1800-årenesbegyndelse
blivermoderneatbrugekorsklæde,og
begge former forhvidt tilbehørfindes
bevaret på museet i forholdet 59 stk.
lin mod 15 stk. korsklæder. Det var
ogsåpådentidalmindeligt,atdenye
moder førstblev tagetopafungdom-
men,mensdenældregenerationholdt
fastveddetkendte.Derforerderstor
sandsynlighedfor,atbeggeformerfor
hvidttilbehørharværetbrugtsamtidig.
Huernesformogpyntindbyderogsåtil
dette7.

På det sydlige Sjælland sker der fra
midtenaf1800-åreneensærligudvik-
lingmedhensyntilpuldhuerne,hvorvi
helt klart kommer til at stå overfor et
modetræk,somblivertilegnspræg.De
huetyper, der hidtil har været omtalt,
kanvifindeeksemplerpåandresteder
i landet. De kan på visse egne være
syetmedandreteknikker,havepyntog
tilbehør,dergiverdemegnspræg.For

de sydsjællandske puldhuers vedkom-
mendeviseregnsprægetsigalleredei
deblødepuldhuerveddelsenvandret
opdelingafpuldenogdelsenændringi
båndpåsætningen(huerneNÆM1890,
1896og4258).

Egnspræget slår for alvor igennem,
dametalbroderietbliverhøjestemode.
Fælles for huerne er, at de alle har et
heltstiftnakkestykke,afstivetmedpap.
Nakkestykketersyettilissestykket,der
kanværeafetlangttarveligerestykke
stof.Herovereranbragtetstykkepap,
skåret i facon, så det er smallest ved
huens underkant og bredest øverst på
issen. Bredden kan variere fra hue til
hue.Papstykketerforlænget iforhold
tilnakkepulden,sådetgår2-3cmud
overnakkepuldenøverstpåhovedet.
Helehuenerdækketmed7-9cmbrede
silkebånd.Førsterbåndetlangshuens
forkantprikketpå.Dernæsterdetbage-
ste bånd syet på, så det følger huens
bagkant.Pga.huensfaconerderlagtet
blødtlæg,somfaserudetstykkeoppe
påhovedet.Nakkesløjfenerafetlangt
bånd,ogdenersyetfasttilhueninak-
kens underkant. Bindebåndene under
hagenersamtidighagesløjfemedmeget
langeender.Derer sammenlagtbrugt
mellem4,5og5,5msilkebåndtilhuerne
afdennetype,somvisespåfotografiet
her

Nakkestykkerneerfordeældsteafdisse
huersvedkommenderigtdekoreretmed
metalbroderi.

BlødpuldhueNÆM1872

Blødpuldhue
NÆM4258
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Deyngsteersyetmedsamme teknik,
men har nakke af mønstret silkestof,
sort fløjl pyntet med guldgallon eller
sortsilkebroderetmedsorteperler,rør-
perlerogpailletter.

Deældsteafhuernekan inddeles i to
grupper:

1.Denfladenakkeerforsynetmedet
rundtbroderi

2.Nakkenharetbroderi,hviskompo-
sitiondelernakkenitodele:ennedre
del,sombeståraf5-7flige,ogenøvre
del,derharencentralfigur,ofteensti-
liseretblomstomgivetafgreneogstaf-
fage.

Gruppe2.kanigendelesitogrupper:

2.1Nakker,hvorfligeneerlagtpået
heltfladtnakkestykke,altsåenillude-

retfoldetnakke.
2.2Fligeneerbroderet,lagtpånakke-
stykketsyderstofogfoldet,førdethele
ersyetpådetstivemellemforafpap.

Fælles for de ældste huer er, at de
alleerbroderetmedsølvpåbrunfløjl.
KunhuenNÆM3020erbroderetmed
guld.
De elementer, der indgår i metalbro-
deriet, er perler, pailletter, cantille og
metaltråd. Al metalbroderi er udført
somnedlagtsyning,hvilketvilsige,at
elementerne ligger ovenpå underlags-
stoffet og er syet ned med en anden
tråd.Ofteseman,atunderlagsstoffeter
underforetforatstøttedettungemetal-
broderi.

Begrundelsen for at datere disse huer
til perioden fra midten af 1800-årene
ligger i det forhold, at der er oplys-
ningerpånogleafhuerne.Såledeshar
huenNÆM3019ogNÆM3020tilhørt
densammekvinde,somvarfødti1838
ogdødei1921.Samtidigfortællersil-
kebåndene,somhuerneerpyntetmed,
også noget om dateringen: de brede
stribede og ternede bånde blev meget
moderneomkring18408.

Hvorfor vinder metalbroderiet indpas,
oghvorlærtehuekonerneatmestretek-
nikken? Vi ved det ikke. At brodere
disseualmindeligsmukkeogkostbare
huenakkerharimidlertidværetprofes-
sionelt arbejde, det er der ingen tvivl
om.Andrestederilandetkendervitil
ordrebøgerfradennetid,ogvivednu,

Blødpuldhue
NÆM4258

Silkebåndtilhuemedstiftnakkestykke
NÆM.7793

Huemedstiftnakkestykke
NÆM.86:600-67

Huemedstiftnakkestykke
NÆM.1855

Huemedstiftnakkestykke
NÆM.1860
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somdet fremgårafden følgendearti-
kel,atderogsåiNæstvedvarkvinder,
somernæredesigvedatbroderedisse
nakker. Det var ved mit arbejde med
registreringen af museets huer, at jeg
opdagede, at flere af huerne havde
nakker,hvismønstrevarsåensiopbyg-
ningen,atdetvartydeligt,atdermåtte
væretaleomhuerfradensammesypi-
geshånd.Detblevinspirationentilnær-
værendeogMargitBaadsefterfølgende
artikel.

Tildissehuerharderogsåværetbrugt
hvidt tilbehør, men her må det være
indlysende, at unge såvel som gamle
udelukkendeharbrugtlin.Dereringen
logik i, atmanskullehavedækketde
fineogdyresilkebåndmedkorsklæde,
og der er da heller ingen nålehuller i
huerne.Vi er nu også så langt oppe i
tiden,atfotografiapparateteropfundet,

og der eksisterer indtil flere fotos af
kvinderiførtpuldhuemedstivnakkeog
forlængetissestykke.Debæreralleude-
lukkendelintilhuenogstøtterdermed
vor antagelse. (Nårdet er sagt, er det
dogtankevækkendeatskelelidttildet
nærliggendeStevns,hvorhuernepåtil-
svarende tid også var pyntet med sil-
kebånd, men hvor vi alligevel finder
meget tydelige mærker efter nåle fra
fastgørelsenafkorsklæde!)

Fravorperiodesslutningsætterbylivet
sitstærkeprægpåkvinderneshovedtøj,
somihøjeregradbliverpyntekapperog
senere omkring 1900 egentlige hatte.
Huekonerne bliver afløst af modister,
mendeterenheltandenhistorie!

Noter

1) Andresen1981
2) Andersen1960,s.39-40
3) Ussing1976,s.77
4) Møller1926,s.??
5) Stavenow-Hidemark1990
6) Sørensen2000,s.70ff.
7) seogsåMøller1926,s.135-136
8) Sørensen2000,s.74

gammeltfotoafkoneidragt
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Arbejdetmedmuseernessamlinger
kanstadigføretilnyeopdagelser.

DaIngerHaldNielseniforbindelsemed
registreringenafhuebroderierpåNæst-
ved Museum fik fat på alle de metal-
broderedehuenakker,stoddetklartfor
hende,atengruppemindstsyvhuenak-
kerskiltesigmarkantudfradeøvrige.
Dertil kommer en enkelt hue på Syd-
sjællandsMuseum.Derertaleomhuer,
derfordetførsteersyetmedstortek-
niskfærdighed.Deerallemonteretpå
den specielle måde, som Inger Hald
Nielsenharbeskrevet i sin artikel, og
nakkensfemfoldererimodsætningtil
flertallet af museets huenakker udfor-
metsomægtefolderogikkeblotmarke-
retvedhjælpafbroderietpåfladbund.
Kompositionenafnakkernesmetalbro-
deriersketmedvariationeroversamme
grundform.Over foldernesesenrela-
tiv stor trekant på spidsen  syet med
skellagtepailletter,dergiverenkraftig
reliefvirkning. Der synes at være tale
om en stiliseret blomst, og på nogle
afhuerne sesdenomgivet af tydelige
bladeellerstænglersamtennedadvendt
blomstispidsenafhverstængel.Derer
anvendt usædvanligt mange pailletter
i broderiet, og hovedlinierne er på de
fleste af huerne markeret med rækker
afde såkaldtekopper, dvs. småhalve
metalperlerudenmidterhul.Vedfastsy-
ningprikkedemanhul ikanten.Nak-
kernes folder er også markeret med
pailletbroderi, og resten af nakken er
dækket af kantillesyning (kantille er
tynd spiralsnoet metaltråd). Derimod
ses sprængning slet ikke i disse huer.
Sprængning udføres over et udskåret
papmønster,derriespågrundmateria-
let. Under påsyningen dækkes det af
metaltråd,somføresfremogtilbagepå
tværsoverpappetogfæstnes ikanten
(nedlagtsyning).Teknikkengiveretglat
partimedentydeligreliefvirkning.På
Hedeboegnenansesnakkermedmeget
sprængningforatværedeældste,hvor-
imodteknikkenhelterforsvundetide
yngstenakker.

Detertydeligt,atdissehuerpåNæstved
Museumharfællesoprindelse.Efteralt
atdømmeerdesyetafdensamme,og

detrejserselvfølgeligspørgsmåletom
vedkommendesidentitet.

Der kendes navne på nogle få hueko-
ner,somdenormaltkaldes, fraNord-
sjællandogHedeboegnen,oggennem
skriftlige erindringer samt interview
medderesefterkommerehardetiløbet
af1900-talletværetmuligtatfåoplys-
ninger om mønsterforlæg, afsætning,
indkøbafmaterialerosv.Enenkeltaf
huekonernepåHedeboegnenharefter-
ladtsineredskaber,somi1960stadig
blevopbevaretafhendesdøtre.Inogle
få tilfælde kan en bestemt huekones
navn knyttes til en bevaret hue, men
deterdesværresjældent.Deoffentlige
kilder tier helt om huekonerne. Det
fremgårf.eksaldrigaffolketællingerne,
atenkvindeudøvededettespecialice-
redeerhverv.Hergemmerdesigisypi-
gernes store anonyme skare, hvis det
da overhovedet nævnes, at de har et
selvstændigterhverv,hvilketkunsjæl-
dentertilfældetfordegiftehuekoner.

Detkrævedehellerikkenogenformfor
næringsbrevatarbejdesomhuekone.

Det menes, at moden med guld- og
sølvnakker i bondehuerne er opstået
ved, at københavnske guldtrækkere
beskæftigede koner i Københavns
oplandmedatudføremetalbroderi,som
ibegyndelsenaf1800-talletmestblev
brugt til hoffets og militærets unifor-
mer.Disseprofessionellebrodeuserhar
udvidet deres arbejde til også at sy
huenakkerpåbestillingogharlærttek-
nikken videre til de senere huekoner.
Inspirationen kan de have fået fra de
huebroderier, som sandsynligvis alle-
rede fra o. 1800 blev importeret fra
Østrig og Tyskland. Fra Københavns-
egnen spredte sølv- og guldnakkerne
sigtilrestenafSjælland.

Vived,atHedeboegnensogNordsjæl-
landshuekonerbl.a.købtederesmate-
rialer hos guldtrækkere i København.
Guldtrækkerneimporteredevarernefra

MargitBaad

Huekoner
-stolemagerpigerneiLilleNæstved

Hue med sølvbroderi på Næstved
Museum.Mus.nr.2072.Huenstammer
fraEllekildegård iNæstelsøoger fra
tidenomkring1860-70.

Hue med sølvbroderi på Næstved
Museum.Mus.nr.1856.Derforeligger
ingenproveniensoplysninger.
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Hamborg og Berlin og sandsynligvis
også fraWien.Efter al sandsynlighed
handlede de ikke kun med materialer
tilbroderierne,mentogogsåbroderier
hjem som halvfabrikata. En del af de
simplere metalbroderede huenakker,
somerblevetbrugtherilandet,eruden
tvivlimportvarer,derkunnesælgesbil-
ligere end de nakker, som de danske
huekonersyedepåbestilling.Derfindes
oplysningerom,atomrejsendekræm-
mere handlede med huenakker, og en
storlandkøbmandiFaurboKroiNord-
vestsjælland havde ikke mindre end
tretten huepulde med sølvbroderi på
lager,dahangikfalliti1862.PåSvinø
fik Elna Mygdal fra Nationalmuseet i
1923atvide,atpuldetilhuernekunne
købes i Næstved, og at de kostede 2
rigsdaler.Selvehuenblevdereftersyet
af en af de sypiger, der rejste rundt
pågårdene.Derkannæppehaveværet
megetsølvbroderipåennakketil2rigs-
daler,ogdetharmåskenetopværeten
importeret.FraHedeboegnenfortælles,
atensølvnakkekunnefåspåbestilling
hosenhuekonefra6rigsdaler,medens
enguldnakkeløbopi10-25rigsdaler,
jaheltoptil40rigsdaler,altefterhvor
megetbroderidervarpåden.Varmetal-
let blandet med silke, kunne prisen
holdes nede på 3-5 rigsdaler. Det var
mængdenafædelmetalpånakken,der

afgjordeprisen,medensarbejdslønnen
ikkespilledesåstorenrolle.

Numådetnokerkendes,atdeterfor

sentatforetagepålideligetraditionsop-
tegnelseromhuekonerne,menderkan
alligevelstadigskaffesnyeoplysninger
med udgangspunkt i museernes arki-
ver. Museumsinspektør Elna Mygdal
fra Nationalmuseet rejste i sommeren
1923rundtiSorøogPræstøamter.Her
besøgtehunhjem,hvordervarbevaret
ældre tekstiler,bådedragterogbolig-
tekstiler.HosgårdejerH.P.Hansenpå
Skovbogården iNæstelsø såhunbl.a.
en hue med sølvnakke og blåstribede
bånd,oghunfikatvide,atnakkenvar
broderet af Stolemagerpigerne i Lille
Næstved. De hed Trine og Marie og
havdederestilnavn,fordidevardøtre
afKnudStolemager.DaElnaMygdal
skrev sine blyantsnotater rent, føjede
huntil,atoplysningenomStolemager-
pigerneblevbekræftetafflereandrepå
egnen.

SelvomSkovbogårdenerblevethand-
let siden 1923, er det sket inden for
sammefamilie,ogdenhue,somElna
MygdalomtaleriforbindelsemedSto-
lemagerpigerne, opbevares stadig på
gården og lader sig identificere med
100%sikkerhed.Detvisersig,atden
netoptilhørerdengruppemetalbrode-
redehuer,somskiltesigsåmarkantud
vedgennemgangenafmuseetssamling.
Så vi står faktisk i den heldige situa-
tion,atderersatnavnpåhuekonen,der
hervisersigatværetokvinder,derhar
arbejdetsammen.

Hue på Næstved Museum. Mus. nr.
3020. Huen er den eneste kendte af
dennetypemedguldbroderi.Denstam-
mer fra Øverup og har tilhørt Sofie
Hansen(1838-1921)giftmedgårdejer
JørgenHansen

HuepåSkovbogårdiNæstelsø.Deter
dennehue,ElnaMygdalfraNational-
museetsåi1923,ogsomhunfikoplyst
var syet af Stolemagerpigerne i Lille
Næstved.HuentilhørergårdejerJørgen
Hansen.

TrineJensdatter(1818-1907).
Foto i Næstvedegnens Lokalhistoriske
Arkiv.

MarieKnudsen(1834-1913).
Foto i Næstvedegnens Lokalhistoriske
Arkiv.
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Som det så ofte er tilfældet med den
slagsberetninger,rummerdenenkerne
af sandhed,menogsåflereunøjagtig-
heder - de to piger var ikke døtre af
KnudStolemager,ogdevarikkeengang
søstre!KnudStolemagerhedKnudJør-
gensen,oghanvarfødtiRislevi1779
som søn af en indsidder. I 1805 blev
hangiftmedgårdmandsdatterenAnne
Marie Jensdatter, som var født i Her-
lufsholmsogni1789,ogdefæstedeet
husmeden lille jordlod iLilleNæst-
ved.Herlevededeafderesjordlodog
afmandenshåndværk.I1806blevhan
kaldthusmandoghugger(tømrer),og
dasønnenJørgenblevdøbti1808,var
håndværketpræciseret til atvære sto-
lemager dvs. møbelsnedker. Men ved
siden af drev de i hvert fald en del
afderesjordlodsomgartneri,hvorde
produceredekålplantertilsalg,altsåen
intensiv dyrkningsform, som der for-
mentligvarbasisforpågrundafnærhe-
dentilNæstved,hvorplanternekunne
afsættespåtorvet.KnudJørgensenog
hanskonevarlangtfranogenfattighus-
mandsfamilie; ifølge folketællingerne
var der som regel ansat en tjeneste-
pige.

Huset var stort - 12 fag (knap 18 m)
langt-ogdetvarindrettet til tofami-
lier.  I 1840-erne boede der en lære-
renkemedenvoksendatterideneneaf
lejlighederne.Tilejendommenhørteet
udhuspåseksfagmedloimidtenog

staldihverende.

KnudJørgensensogAnneMariessøn
JørgenKnudsenblevgiftiKøbenhavn,
hvorhanvargardervedGardentilFods,
ogherblevdatterenAnneMarieKnud-
senfødti1834.AnneMarieellerMarie,
somhunblevkaldt,boedeihvertfald
de første par år hos forældrene, for
hun blev koppevaccineret 1836 af en
bataljonskirurg iKøbenhavn,menfire
år senere var hun kommet i pleje hos
sinebedsteforældreiLilleNæstved,og
hunblevboendedertilsindødi1913.
Ifolketællingernestårhunanførtsom
sypige fra hun blev voksen. Hendes
bedstefardøde i1848oghendesbed-
stemoriseptember1854.

Mariekunneikkeovertagehusetifæste
eftersinbedstemorsdød,oghunmåtte
indskrænkenoget.Ijuli1855holdthun
auktionoverenheldel»ind-ogudbo«,
hvilket indbragte hende ikke mindre
end 123 rigsdaler, 1 mark og 4 skil-
ling.  Derefter blev huset bygget om
afejeren,HerlufsholmGods.De seks
ældste fag blev revet ned og erstattet
afsyvnyefag,derblevindrettettilto
lejligheder, så der nu var plads til tre
familier.Marielejededeneneaflejlig-
hederne.Hunlevedeafatsy,menfort-
satte også med at dyrke kålplanter til
salg, og bedstefaderens tilnavn fulgte
hende.

EfterElnaMygdalsoplysningblevtil-
navnetogsåhæftetpåhendesmedhjæl-
per,CathrineJensdatter,somimidlertid
ikkevarifamiliemedMarieKnudsen.
Cathrine-ellerTrine-Jensdatterblev
født i Dysted i 1818, hvor hendes far
var gårdejer, men både han ogTrines
mordødealleredei1822.Trinekomi
plejehossinmoster,derboedeiSyd-
havehusetvedNæstved.Herblevhun
konfirmereti1832ogkomderefterud
attjene.Hunflyttederundtsomtjene-
stepigeidennærmesteomegngennem
denæsteknaptyveår.Inovember1851
kom hun for tredje gang til Herlufs-
holm sogn, og denne gang benævnes
hun sypige og ikke tjenestepige som
alle andre gange, hun meldte sig hos
præstenforatbliveført ikirkebogens
til-ogafgangsliste. I1855boedehun
somsypigehosMarieiLilleNæstved,
hvorhunblevboendetilsindødi1907.
Ifolketællingenfra1870omtalesTrine
somtjenestetyende,hvilketkunnetyde
på,athunvaransatafMarie.Detvarda

SlagelsevejudforKarrebækvej iLille
Næstved o. 1900. Stolemagerpigerne
boedeienaflejlighederneidetlange
hus bag trækvognen. Den lave ende
meddesmårudedevinduermodhøjre
er husets ældste del. Den lidt højere
nordligedelafhusetblevopført1855
ogindrettettiltolejligheder.
FotopåNæstvedMuseum.
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ogsåMarieogikkeTrine,deri1864et
pargangebidrogmed48skillingtilen
indsamling,derblevholdttilfordelfor
soldaternefraHerlufsholmSogn.Men
forudenforståendeerdeblevetopfat-
tetsometparugiftesøstre,derboede
sammen.Ifolketællingenfra1901står
der,atdelevesammenoghjælpehin-
anden.

DaTrinedøde,blevdetmeddeltiskif-
teretten,athunikkeefterlodsignoget.
DetvarMarie,derejedeindboetihuset,
oghunskrevtestamenteåretførsindød.
Herbestemtehun, at hendesbornhol-
merur skullegå tilbagerEnevoldsens
datterAnnaiNæstved,desværreuden
begrundelse,ogdeøvrigeværdierskulle
delesmellemmøllerHansHansenog
gårdejerJensHanseniLilleNæstved,
sommuligvisharværetnogetfamilie.
Der blev ikke foretaget registrering i
hendesbo-arvingernefikboetudleve-
rettilprivatskifte,sådeterikketilat
vide,omhunstadiglåindemedmateri-

alerogredskabertilhuebroderiet,eller
omhunvarholdtopforinden.

Hertilrækkerdenviden,derkanskaf-
fesgennemdeskriftligekilderomde
toStolemagerpiger.Vived ikkenoget
om,hvorMarieogTrineharlærtmetal-
broderiet, eller hvem af dem der har
lærtdetvideretildenanden.Mariekan
havegåettilundervisninghosenældre
huekone,sådansomvihøreromdetpå
Hedeboegnen,ogTrinekanhaveværet
ansatsomtjenestepigehosenhuekone,
førhunkomtilMarieiLilleNæstved.
Mendaderikkekendesandrehuekoner
påegnen,laderspørgsmåletsignæppe
besvare. Det er muligt, atAnna Ene-
voldsenharlærtatsyhosMarie,men
detharhellerikkeværetmuligtatfinde
yderligere oplysninger om hende, der
var25årgammel,daMariedøde.

Huernemedguld-ogsølvnakkerhavde
deres blomstringstid i perioden fra
1830’ernetil1870’erne.Såebbedeinte-

ressen efterhånden ud, men endnu i
1890’ernehavdehuekonernebestillin-
gerpådemetalbroderedenakker.Der-
efter blev deres arbejde indskrænket
til reparationer, og nogle syede andre
former for huer eller fik bestillinger
påmetalbroderifraforretninger,f.eks.
til selskabstasker. Stolemagerpigerne
MarieogTrine iLilleNæstvedhavde
væretmedfraguld-ogsølvnakkernes
storhedsperiode. De spandt ikke selv
guldpåderesarbejde,ogdemåttebegge
modtagealderdomsunderstøttelse,dade
blevgamle,mendehavdeetudkomme,
derefteraltatdømmesikrededemen
rimeligtilværelse.

MarieKnudsenfortsattesinbedstefars
produktionafkålplanter.
AnnonceiNæstvedAvis22.5.1862
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 konkursbo,FaurboKro).
4. EllenAndersen,1960,side211,hvorStolemagerpigernes
 nævnesmedhenvisningtilElnaMygdalsoptegnelser.
 DesudenElnaMygdalsnotesbøgermedtilhørende
 renskrifter.
5. BrandtaksationsprotokolC,fol.164,no.1376.
6. Tybjergherred.Auktionsprotokol1847-74,fol.156b,No.
 62.Auktionenannonceresiavisen,jf.avisregistreringi
 NæstvedegnensLokalhistoriskeArkivunderKnud
 Jørgensen.
7. BrandtaksationsprotokolD,fol.104-5,no.1819.
8. AvisregistreringunderMarieKnudsen.
9. AvisregistreringunderMarieKnudsen



NæstvedMuseum LivogLevn16-200219
  

Kirkenedlæggelser og sammenlæg-
ningerafsognefandtstedgennem

helemiddelalderen.Detvarisær,men
bestemt ikke udelukkende, udbredt i
1300-årene, hvor forhold som klima-
forværring,Sortedødenogufredmed-
førteenbefolkningsnedgang,derlagde
dele af landet øde. Også i tiden efter
reformationen blev der gjort indhug i
kirkebestanden.Ikkeblotibyerneblev
en lang rækkeklostreogandrekirke-
lige institutioner nedrevet, men også
på landet opgav man flere kirker. Et
eksempel på dette findes i landsbyen
Bøgesø10kmsydøstforNæstved.

BøgesøKirkeshistorie
Førstegangvistøderpåomtaleafsogn
ogkirkeiBøgesøeriRoskildebispens
Jordebogfraomkring1370.Dettekata-
log over den mægtige jordbesidders
ejendommeogskyldnerenævnerbl.a.
en lang række sjællandske kirker, der
varbispenskatskyldig.Herunderaltså
ogsåBøgesø.Efterdennekorteomtale
er der atter mange års tavshed, hvor
kirkenformentligblotharlevetsitstille
liv.Muligvislidtforstille!Ihvertfald
kanvise,atdenimidtenaf1500-årene
nukunerannekskirketilEverdrup,og

dermed har mistet sin betydning som
selvstændig sognekirke. I 1551 bliver
Bøgesø Kirke helt opgivet og, efter
nogleårathaveståetubenyttet,ende-
lignedbrudt1556.Stenogtømmerfra
bygningenskulleefterkongeligforord-
ninggenbrugesiEverdrupKirke3-4.De
nyeste arkæologiske vidnesbyrd viser
i øvrigt, at nedbrydningen har været
udført grundigt - godtbyggemateriale
haraltidværetattraktivt!Pådennevis
forsvandtdenlillekirkepåbakkenvest-
ligtiBøgesø.

Jordstykketmeddenjævnederuinblev
med tiden inddraget som en del af
landsbyensområde,ogkirkeneksiste-
rede til sidst kun i folkeerindringen.
Situationenislutningenaf1700-årene
ses på udskiftningskortet fra omkring
1800,hvorderliggerenfirlængetgård
på jordstykket akkurat vest for den
nu jorddækkede ruin. De sidste rester
afkirketomtenhar altsåpådette tids-
punkt ligget gemt under gårdens are-
aler. I 1858 brændte den firlængede
gård, der efterfølgende blev udflyttet
tildennuværendeStenhøjgård,godten
halvkilometervestforBøgesøBy.Det
gamlegårdsområdeblevidenneforbin-

delseinddragettildyrkning.DaSophus
MüllerfraNationalmuseeti1876besig-

ThomasRoland

BøgesøØdekirke
-gemt,glemtoggenfundet

Fig.2
Bøgesøsetfranordvest.Udgravningens
bunkerskimtespåkantenafdenmar-
kanteskråning(foto:JensOlsen).

Fig.1
KortoverBøgesømedmarkeringafkir-
ketomten.
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tigede stedet for den tidligere kirke,
kunnedettesåledeskunpåvisesudfra
tilstedeværelsenafspredte teglstenog
skeletresterpåmarkoverfladen.Kirkens
præcise placering, endsige dens udse-
ende,vargåetiglemmebogen.

Fig.3
Oversigtsplanovergravningenved
BøgesøØdekirke
A:Affaldsgrube(evt.oprindeligtfun-

damentsgrubetillægmandsalter)
B:Muligtfundamenttildøbefont
C:Sydligtilbygning(sandsynligvis

tårnogvåbenhus)
Lysgrøn:Kirkegårdensformodede

udstrækning
Mørkgrøn:Grave
Lysbrun:Sænkning/vej?
Orange:(Afbanknings-?)grube
Grå:Nyeretidsbrønd,formentligfra

17/1800-talsgården


Fig.4
Trodsdenmegetnedbrudtestand,frem-
stod kirkeruinens grundrids tydeligt i
den gule ler efter muldafrømningen
(foto:JensOlsen).
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Dearkæologiskeundersøgelser
I håb om at kunne indkredse ruinens
beliggenhed rekognoscerede Næstved
Museumi1998fleregangearealetiden
vestligedelafBøgesø.Pådenhøjtlig-
gendedelafmarkenopmodlandsbyen

fandtes derved et stort antal munke-
stensbrokker,spredtemenneskeknogler
og enkelte oppløjede kampesten, der
kunneudgørefundamentsrester.Dervar
altså håb om, at der stadig ville være
sporatfindeafdengamlekirke.

I forbindelsemedden landsdækkende
registreringafødekirker,derharfundet
sted de seneste år, søgte Næstved

Museum om midler hos Rigsantikva-
ren til enmindreudgravningpå area-
let.Pengeneblevbevilget,ogsuppleret
med museets eget tilskud iværksattes
enmindreundersøgelseieftersomme-
ren1999.Formåletvarklart:enpræcis
lokalisering af kirketomten samt en
bestemmelse af dennes bevaringsfor-
hold1.

Undersøgelsenomfattedeudelukkende
en blotlægning af ruinen, og ikke en
egentligudgravningafanlægget.Dette
medfører selvfølgelig, at en stor del
af tolkningerne vedrørende kirkebyg-
ningen endnu er usikre.Alligevel må
detsiges,atdenlilleundersøgelsehar
bragtoverraskendemangeoplysninger
omdenforsvundnekirke2.

Kirkeruinen
Ruinenliggerhøjestpådensydligedel
af en langstrakt højning syd for Tul
Bakke(Fig.1-2).Østherforfalderter-
rænetmodBøgesøByogdentidligere
markante sø på dette sted, mens der
umiddelbartvestforruinensesetbrat
faldpåomkring7mbenævnt»Skræn-
ten«.

Erosionfraplateauetnedoverskrænten
modvestharforårsaget,atderpåjord-
stykket med ruinen kun findes et for-
holdsvis sparsomt jorddække. Ruinen
harderfordesidstegodthundredeårtil
stadighedværetudsatforploven,hvil-
ket har været med til at nedbryde de
eksisterendefundamentsrester.Detvar
således tydeligt, at der alene ved de
senesteårsmarkarbejdeerblevetfjer-
net en del fundamentssten fra ruinen.
GrundridsetafkirkeruinenvedBøgesø
aftegnede sig dog stadig ganske klart
(Fig. 4). Kun i koret havde en større
forstyrrelserinyeretidgrebetind,idet
etdrænhérskarsigpåtværsafruinen.

Den imidtenaf1500-årene foretagne
nedrivningmåtilgengældsigesathave
væretmegetgrundig,ogkunne sesat
have medført stor omrodning både i
og udenfor kirken. Øst og sydøst for
ruinensås såledesetkraftigt lag fyldt
med rester af munkesten og tagtegl
samtmørtel,bl.a.stykkermedtydelige
aftrykeftertagtegleneskrumning,side
omsidemedmereellermindrebrudte
skeletdele. Aktiviteterne i forbindelse
mednedbrydningenmåogsåhaveskabt
detleredelagmedbl.a.småstumperaf

Fig.5
BøgesøØdekirke.Grundplan1:200

Fig.6
Ruinensfundamentivest(setfranord).
Kassemurskonstruktionen ses tydeligt
(foto:JensOlsen).
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teglogmørtel,derdækkededetmesteaf
områdetindenforkirkensvægge.Dette
lagfandtes tilligevissestederudbredt
henover sten og opfyld i fundaments-
grøfterne. Eksistensen af det forseg-
lendenedbrydningslagpåstørstedelen
affladenbetyder,atdervilværegode
mulighederforatfindesporeftereven-
tuelletidligerekonstruktionerindenfor
kirkensarealvedenfremtidigudgrav-
ning.

Demarkantenedbrydningslagindehol-
der spredt materiale fra slutningen af
1500-åreneogunderstøtterdermedkil-
dernes udsagn vedrørende tidspunktet
for kirkens nedrivning. Desværre var
det ved undersøgelsen ikke muligt at
nærmesigendateringafkirkensopfø-
relsestidspunkt.Dettekanaltsåendnu
kun sættes til før 1370, hvor sognet
førstegangnævnes.Kirkensgrundrids
antyderdog,atderharværettaleomen
stenbyggetkirkeefterromanskskema,
og en opførelse i 11- evt. 1200-årene
måansesforsandsynlig.

Skibogkor
BøgesøKirkeharhaftenmegetregel-
mæssig grundplan, orienteret stik øst-
vest(Fig.5).Derharværettaleomen
forholdsvis kompakt, lille bygning på
ca.17x9miydermål(herafkoretca.
5,5x6m).Medsinegodt1m tykke
mure (tilsyneladende en smule krafti-
gereikoret)harkirkensindremålsåle-
desværetca.14,5milængden,hvoraf
skibet har udgjort ca. 9,5 m og koret
ca. 5 m, mens bredden i skibet har
væretpåknap7mogca.3,5mikoret.
Kirkenhardermedværetnogetbredere
i forhold til længden,enddetnormalt

kendesfraderomanskekirkeriområ-
det(Fig.7).

Kirkenskampestenssattefundamentvar
bedstbevaretmodsydogvestogudgø-
resafenslagskassemurmedtorækker
af større kampesten, imellem hvilke
er et opfyld af mindre marksten (Fig.
6).Kampestenenemålerhovedsagelig
30-45cmitværmål,menogsåenkelte
større eksemplarer på op til 75 cm er
benyttet.Opfyldssteneneimellemræk-
kernemålerfra10-15cmogoptilca.
20-30cm.Dervarendvidereen tyde-
ligtendenstil,atdestørrestenvarlagt,
sådevendtedenfladesidemodénaf
kassemurensydersider.Daanlægsgrøf-
tenikkeblevudgravet,erfundamentets
dybdeukendt,ligesomdeteruvist,om
eventueltflereskifteraffundamentsten
erbevaret.

Detvar ikkemuligt at konstatere, om
derogsåharværetbenyttetkampesten
i det egentlige murværk over funda-
mentet.Denstoremængdebrokkeraf
munkestenogtagtegl,derfandtesiplø-
jelagetogdetbevaredenedbrydnings-
lag,angiverimidlertid,atentemmelig
stor del af bygningen oprindelig har
ståetitegl5.Svage,bevaredekalkrester
påenkelteafstenbrokkernekunneend-
videreantyde,atkirkenharståethvid-
kalket.

Kirkens indgangspartier kunne ikke
fastslås ud fra de fremdragne rester.
Indgangenetilkirkerummetkanderfor
kunpostuleresudfradentraditionelle
placeringiskibetsvestdel,medenkvin-
dedør i nord og mandsdør i syd. En
antydningaf,hvordensidstnævntekan
have været placeret, giver den senere
tilbygningisyd,deromtalesnedenfor.
Da der for denne tilbygning sandsyn-
ligvisertaleomresterneafettårnog
våbenhus,kandetantages,attilbygnin-
generblevetanlagtudfordenoprinde-
ligesydindgang.Igivetfaldhardenne
befundetsigkuntotiltoenhalvmeter
fraskibetsvestgavl.

Et bemærkelsesværdigt træk ved den
bevarede ruin er den klare adskillelse
mellem fundamenterne til koret og
skibet. Det tydelige afbræk i kirkens
anlægsgrøft antyder, at de to dele er
blevetkonstrueretitotempi.Enmulig
forklaring på dette er, at man som
detførsteharpåbegyndtbygningenaf
koret henover alteret på en eksiste-
rende,mindre(træ-?)bygning.Førstda
detnye,stenbyggedekorvarundertag,
har man revet resten af den oprinde-
lige,mindrekirkebygningnedogfort-
satstenbyggeriet.Pådennevisharman

kunnet undgå at have alteret stående
underåbenhimmel,hvilketigivetfald
villehavekrævetenbekosteliggenind-
vielse(Fig.8).Forholdetkannaturligvis
ikkeverificeresudfradegivneoplys-
ninger,menkendesfraandreundersø-
gelseraftidlige,stenbyggedekirker.

Våbenhus/Tårn?
Ved ruinens sydmur nær det sydvest-
lige hjørne afdækkedes sporene af en
mindre tilbygning. Selv om der ikke
blev udlagt snit for at belyse de stra-
tigrafiske forholdmellemskibogden
lillesydbygning,erderingentvivlom,
atsidstnævnteersekundæriforholdtil
kirkensoprindeligeskib.Detteerikke
blot vurderet ud fra traditionelle byg-
ningssekvenser, men også ud fra det
forhold,atdetofundamenterikkelåi
forbandt.Tvært imodkunnedetkom-
plette, ubrudte forløb af skibets fun-
dament i sydmuren endnu iagttages.
Endvidere var tilbygningens funda-
mentgrøft og -sten tydeligvis af en
andenkarakterendskibets.

Tilbygningen tegnedesig somet stort
set kvadratisk rum på ca. 7 x 6 m i
ydermål(Fig.9).Detmådognævnes,
at ydermålene ikke er entydige, idet
afgrænsningenmellemoprindeligfun-
damentgrøft, egentligt fundament og
opgravetfundamentikkefremstodklart
vedundersøgelsen.Tilbygningensindre
arealsyntesdogforholdsvisvelafgræn-
settilca.3,5x3m.Vedtilbygningens
sydøstrehjørnestakfundamentetknap
1,5 m ud mod syd, hvilket muligvis
angiver fundamentet til en stræbepille
ellereventueltettrappehus.

Fig.8
Deterikkeetukendtfænomen,atsten-
kirkenbyggedesmensdentidligeretræ-
kirkeendnustod.Pådennevisundgik
manatalteretkomunderåbenhimmel,
ogdervedprofaneredes(efterLiebgott
1984).

Fig.7
Grafen viser længde/bredde-forholdet
for de bevarede romanske kirkeskibe
indenfor Næstved Museums arbej-
deområde. Den blå linje markerer
gennem*****,ogsomdetfremgårafvi-
ger kirken ved Bøgesø (rødt punkt)
herfravedsintemmeligstorebreddei
forholdtillængden.
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Som nævnt var tilbygningens funda-
menter forstyrret, ikke blot af nedriv-
ningeni1500-årene,menogsåafnyere
tids pløjning. Den oprindelige funda-
mentgrøft synesdog at væreomkring
1,5mbred.Fundamentetersataftem-
meligstorekampesten,oftepåmereend
50cmitværmål,flereenddaomkring
70-80cm.Ligesomvedselvekirkerum-
metersteneneividtomfanglagtmed
enfladsidemodmurensydersider.Det
var imidlertid for tilbygningens murs
vedkommende mindre tydeligt at se
den som egentlig kassemurskonstruk-
tion,hvilketdogkanskyldesdenævnte
forstyrrelser.

Derfremkomvedundersøgelseningen
forhold,dertillodensikkertolkningaf
denlilletilbygningsfunktion.Detkraf-
tigefundamenttagetibetragtningsynes
detmestnaturligtatsekonstruktionen
som resterne af et senmiddelalderligt
tårn,eventueltogsåmedfunktionsom
våbenhus. Den lidt utraditionelle pla-
cering af et tårn ved skibets sydside
sesiøvrigttilsvarendevedRønnebæk
Kirke,blotsekskilometernordvestfor
Bøgesø(Fig.10).Ogsåhér tjenerden
nederstedelsamtidigsomvåbenhus.

Kirkensindre
Om kirkens indretning og indre
udsmykning kan der naturligvis kun
gisnes.Trefyldskiftervedovergangen
fra skib til kor vækker dog særlig
opmærksomhedidenneforbindelse(jf.
Fig. 3). Mest fremtrædende af disse
anlægvardenstoregrubevedmidten
afkoråbningen.Densdiametervargodt
3 m og dybden knap 1 m. Gruben
vargravetgennemopfyldsmaterialetog
dermedsenere,ellermåskesnareresam-
tidig med nedrivningen. Sikkert ind-
lejret i gruben fandtes enkelte skår af
tidligestjertpotterfradetsene1500-tal
eller begyndelsen af 1600-tallet samt
en del teglstumper og -brokker. Inte-
ressant er den mægtige grubes place-
ring midt under den tidligere korbue.
Såfremtgrubensbeliggenhedikkeskyl-
desenrentilfældighed,erdetmuligt,at
denskalsessomsporeneefteropgrav-
ningen af fundamentet til det læg-
mandsalter, der må formodes at have
ståetpådettested.

Ved overgangen mellem skibets og
koretsvæggesåsmodnordogsydtodif-
fustafgrænsedefyldskifter,derbestod

af brunlig muld opblandet med ned-
brydningslaget og mindre sten. Fyld-
skifterne blev ikke udgravet, hvorfor
nedgravningernes karakter og indhold
erukendt.Detoanlægkandogmulig-
visudgøresporeneefteropgravningen
af fundamenterne til de sidealtre, der
somregelharbefundetsigvedskibets
østvægidenmiddelalderligekirke.

I skibetsvestligehalvdel, let forskudt
fra midten mod nord, sås en mindre
ansamlingafstørresten.Omkringste-
nenelåenlysgråbrun,lethumøsfyld,
derdogdiffustgledoveridetomgivne
nedbrydningslag.Stenenekanværetil-
fældigt tilkommet under nedbrydnin-
gen af kirken, men da de ligger i det
område af kirken, hvor den romanske
kirkesdøbefontformentligharstået,er
dettænkeligt,atsteneneudgørresterne
afsokkelfundamentethertil.

Med disse svage spor som udgangs-
punkt synes rammerne lagt for en
rekonstruktion af Bøgesø Kirke som
entraditioneltindrettetmiddelalderlig,
katolsklandsbykirke(Fig.11).Hoved-
alteret, som vi ikke fandt spor af ved
afdækningen, har da befundet sig i
koret.Denne, kirkenshelligstedel, er
blevetholdtafskærmetframenigheden
vedlægmandsalteretogmuligvisetfor-
hængellerlignendeikorbuen.Hoved-

alteretharværetviettilkirkensprimære
skytshelgen,mendesværreharviingen
mulighed for at komme med et bud
på,hvemderharværetdenlillekirkes
beskytter.Nordogsydforlægmandsal-
teretharligeledesværetplaceretaltre.
Skalvigætte,hardetnordlige(ikvin-
desiden)væretviettilMaria,mensdet
sydligetilenmandlighelgen.

Fig.9
Fundamentet af det mulige tårn i syd
(setfranord)(foto:JensOlsen).

Fig.10
RønnebækKirke(setfravest).
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I kirkens vestende har døbefonten
befundetsig,sandsynligvisståendepå
en sokkel og dermed hævet noget fra
gulvet. Denne traditionelle, middelal-
derlige placering af døbefonten vest-
ligt i kirken, forskellig fra den i dag
gængse,eretlevnfrakirkenstidligste
tid.Hérvardetvigtigt,atudøbte,dvs.
hedninge,havdesåkortvejsommuligt
fradørengennemkirkenshelligerumtil
det forløsendedåbsvand.Kirkens ind-
gangekandermedogsåafdenneårsag
rekonstrueresumiddelbartnordogsyd
for døbefonten. Om kirken endvidere
har haft de karakteristiske jordbænke
langs væggene i skibet, der er påvist

vedflereundersøgelserafdanskelands-
bykirker,lodsigikkeafgøreveddenne
undersøgelse.

Naturligtnokkendesderstortsetintet
tilkirkens inventar -dertilerdergået
forlangtidsidennedrivningen.Detskal
dognævnes,atPræsteindberetningerne
fra 1808 til Nationalmuseet omtaler,
at et stykke af døbefonten med uken-
delige figurer og udslettede bogstaver
endnu stod i »Jørgen Hansens Gård«.
Eneftersøgningaffonteniforåret2002
gavdogdesværreintetresultat6.End-
viderehartidligereejereafStenhøjgård
på marken fundet en meget stor sten
medplanslebettop,hvorierindhugget

enfirkantetfordybning(ca.18x26cm)
(Fig.12).Stenenbenævnes»vievands-
kar«,menmåanses foratvære støtte
til en dørstolpe eller lignende. Det er
derfor et spørgsmål, om den stammer
fra den middelalderlige kirkebygning
ellermåskesnarerefradenseneregård
påstedet.Endeligskalnævnes,atdertil
Nationalmuseeti1966erblevetindle-
veretenmiddelalderligjernnøglefundet
på pågældende markstykke. Nøglen
benævnesifolkemunde»kirkenøglen«,
ogdadervitterlig er taleomenmid-
delalderlig type,kannøglen tænkesat
stammefradenforsvundnekirke7(Fig.
13).

Kirkegården
Bådenord,vestogsydforkirkeruinen
blevdervedundersøgelsentrukketsøge-
grøfter for om muligt at konstatere
kirkegårdensafgrænsningmensdenne
mulighedudelukkedesmodøst p.gr.a.
private haver. Der kunne i alle disse
grøfterregistreresbegravelser,mensen
sikkerafgrænsningafkirkegårdenimid-
lertidikkefremkom(Fig.3).

Cirka otte meter vest for kirkens fun-
damentsåsdogettilsyneladendenord-
syd orienteret forløb af en ikke klart
afgrænset stenansamling. Da der ikke
fremkombegravelservestfordette,kan
der muligvis være tale om de sidste
udpløjede rester af et eventuelt kirke-
gårdsdige.

Modsydfremkom16msydforkirkens
skibenca.3mbred,svaglavningeller
grøft, der på tilsvarende vis kan være

Fig.12
I haven på Stenhøjgård findes denne
såkaldte»vievandssten«,fundetpåkir-
ketomtensareal.Dererformentligtale
omdelafenbygningskonstruktion(foto:
JensOlsen).

Fig.13
Dennemiddelalderligenøgle er frem-
kommet som løsfund på marken ved
kirkeruinen,ogbenævnesifolkemunde
»kirkenøglen«(længde19,3cm)(Foto:
Moesgård).

Fig.11
BøgesøKirkesmiddelalderligeindreforsøgtrekonstrueretmedhovedalter,læg-
mandsalterogsidealtre,døbefont ivestendensamtmands-ogkvindeindgang i
henholdsvissydognord.
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rest af en kirkegårdsafgrænsning. Da
detimidlertidikkevarmuligtatgrave
sydforlavningen,kunnedetikkeafgø-
res, om der fandtes yderligere grave
hérogså,ogomkirkegårdensafgræns-
ningdermedskullesøgesandetsteds.En
alternativmulighedersåledes,atdele
afdetmegetkraftige,endnubevarede
stendigeca.25msydforkirkensskib
harenfortidsomkirkegårdsgærde.

Mod nord kan tilsvarende den lidt
besynderlige matrikulering mellem
bebyggelsenogdenåbnemarkeventu-
eltafspejleengammelgrænse.Detskal
i denne sammenhæng nævnes, at den
stenfyldte, øst-vest orienterede sænk-
ning(vej?),deromtalesnedenfor,tilsy-
neladendeogsåforløblangsdetteskel,
hvilket evt. kan underbygge formod-
ningenomengammelgrænsehér.

I søgegrøfterne blev der konstateret i
alt12eller13egentligegravesydvest,
vestognordforkirken(hhv.Grav1-3
og5-9,Grav4samtGrav10-12).Hertil
kommer en mulig begravelse under/
mellem(?)overgangenkor/skibvedkir-
kenssydvæg(Grav13).Vurderetudfra
de meget store mængder løse knogler
i nedbrydningslaget og i pløjejorden,
har der tilsvarende været begravelser
langshelekirkensundersøgtesyd-og
østside.

Gravene i sydvest fandtes ca. 0,7 m
undernuværendeoverfladeogdermed
tilligeundernedbrydningslaget.Disse
grave har således ligget beskyttet for
forstyrrelser.Etstortantalandrebegra-
velser synes imidlertid at være blevet
destrueret ved kirkens nedbrydning,
hvilketafspejlesafdemangeknogleri
nedbrydningslagene.

Defremkomnegraveblevikkeegentlig
undersøgt, med undtagelse af Grav 4.
Dervarhértaleomenbarnegrav,sand-
synligvisenbegravetnyfødt,idetover-
armsknoglernekunvarca.7cmlange
(Fig. 14). Skelettet var orienteret øst-
vest i udstrakt rygleje med hovedet i
vest. Venstre hånd hvilede ved højre
albue, mens højre hånd lå på venstre
albue. Barneskelettet var usædvanligt
velbevaret med bl.a. fingerknogler og
tænder, men desværre bortgravet fra
hoftenognedefter,sandsynligvisforår-
sagetafploven8.

Ved afrensning af skelettet viste det
sig, at den lille Grav 4 var nedgravet
gennemnedbrydningslagetogdermed
anlagtefterkirkensnedrivning.Medsin
placering kun 0,5 m fra kirkens vest-
mursynesgravendogatforholdesigtil
ruinen.Skalmantilladesigatfabulere
ensmule,kanmansåledesforestillesig

et scenario, hvor et dølgsmålsbarn er
blevetbegravet,mensmanstadighavde
kirkensplaceringierindring(ellerden
endnu har stået som stærkt nedbrudt
ruin), inoget,derdogharnærmetsig
indvietjord(Fig.15).

Kortskalendvidereomtalesetgravlig-
nendefyldskiftevedkirkenskorfunda-
ment (Grav13).Detmåunderstreges,
atkunkranietblevfremdragetafdenne
mulige grav, og det er derfor tænke-
ligt, at anlægget blot udgør en del af
nedbrydningslagetomkringkirken,fra
hvilkedenmuligegravsfyldvarvanske-
ligatadskille.Erderimidlertidtaleom
en egentlig begravelse, er dens belig-
genhedheltopadkirkenskorogskib,
sandsynligvis endda skåret af disse,
interessant.Holderformodningenstik,
vilbegravelsenværetidligereendsten-
kirken,hvilketvilleantydeenforgæn-
ger(aftræ?)påstedet.

Øvrigebebyggelsesspor
Iundersøgelsenssøgegrøfterfremkom
naturligtnokendelspor,dermåtilskri-
vesdennedbrændtegårdfra1700/1800-
årene. Blandt andet kan det nævnes,
at den opfyldte brønd, der formentlig
har ligget på gårdspladsen, sås 16 m
vestforruinen(Fig.3).Andresporvar
dog tilsyneladende af højere alder og
kandermedhaveinteresseiforbindelse
medkirken.

Først og fremmest er der tale om en
lilleansamlingafstolpehuller,dersås
iområdetca.10-12mvest for ruinen
(Fig.3).Tidentilloddesværreikkeen
nærmereundersøgelse afdisse anlæg,
menumiddelbartvurderetvarder tale

Fig.14
BarnegravenGrav4underudgravning
(foto:JensOlsen).

Fig.15
Et dølgsmålsbarn begraves (stik fra
1800-tallet).
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om spor af en vis ælde. Stolpehuller-
nee kan således stamme fra en tidlig
træbygningpå stedet, selvomdennes
karakterudfradegivneomstændighe-
derikkekunnevurderes.

Udenatdrageforhastedekonklusioner
kunnedissesporværeresterafethus
fra oldtiden eller den tidlige middel-
alder - de perioder i historien, hvor
jordgravedestolperanvendeshyppigst
ibyggeriet.Hermedliggermuligheden
åbenfor,atstolpehullernekunneangive
resterne af et eventuelt gårdsanlæg. I
den tidligstemiddelalder fandtes end-
videre den lokale overklasses boliger
ofteiumiddelbarnærhedafkirkerne.I
mangetilfældehardissesåledesoprin-
delig været opført som private kirker
påenstorgårdsarealerogførstsenere
udskilt derfra. Er det en sådan tidlig,
lokal stormandsgård vi har fundet de
sparsommeresteraf?.

Skulletankenomenevt.stormandsgård
vestforkirkenføresvidere,kunnedette
være årsag til, at kirkens formodede
tårn lå ved kirkebygningens sydside
og ikke som normalt i vest. Muligvis
har således gamle, hævdvundne skel
forhindretenkirkeudvidelsemodvest
endnuidenseneredelafmiddelalderen.
Denne tolkning forbliver naturligvis
indtilvidereudelukkendeenhypotese.

Desværre er også vor viden om
17/1800-talsgårdenshistorieforspar-
som til atkunneafgøre,omdens for-
gængere har ligget på samme sted
gennemmiddelalderenog indtil bran-
den i 1800-årene. Dette kunne være
interessantatefterspore,idetdetmulig-
viskunnegøredenbrændtegårdtilden
sidsteafdeneventuellestorgårdsefter-
kommere.

Værd at bemærke var endvidere en
langstrakt grube sydligt på undersø-
gelsesområdet,derindeholdtenmeget
stor mængde kalkmørtel og teglbrok-
ker(Fig.3).Eventuelterdermeddette
anlæg tale om en afbankningsgrube
medforbindelse tilafrensningaf tegl-
sten,oggrubenkansåledesværesam-
tidigmednedrivningenafkirken.

Etgammelskel?
Et sidste anlæg fra udgravningen, der
skal nævnes, er et øst-vest orienteret
sænkningslignendeforløbca.14mnord
forkirkeruinen(Fig.3).Anlægget,der
kunne følgesvestovermoddenbratte
skråning, var meget uregelmæssigt i
både bredde og dybde. Mest markant
fremstodanlæggetmodvest,hvordet
var ca. 10-12mbredt og0,7mdybt,

mensdetøstoverblevsmallereogfla-
dere.Anlæggetvarnæstenfuldstændig
opfyldt af marksten, der visse steder
næstensyneslagtogikkeblothenkastet.
Ifyldensåsendvideremindreteglbrok-
ker, tilsyneladende udelukkende mid-
delalderlige.Anlæggetsuregelmæssige
karakter synes mest at antyde, at der
blotvartaleomennaturligsænkning,
dervarblevet fyldtopmedmarksten.
Det skal dog også nævnes, at anlæg-
getsøstligestrækkunneudgørekirke-
gårdens afgrænsning (jf. ovenfor), og
hele anlægget dermed være en mulig
skelmarkering9.

Opgivetoggenopstået
Den lille udgravning ved Bøgesø har
givetosvæsentlignyvidenomlands-
byens forsvundne sognekirke.En ting
erosdogstadigukendt,nemligdenøj-
agtigeårsagertilatkirkenmåtteopgi-
ves.I1500-åreneses,somnævnt,flere
kirkenedlæggelser indenfor Danmarks
grænser - et fænomen der muligvis
kan forklaresvedetgenerelt faldende
befolkningstal.Eventuelthardetteogså
ramtdetlillesamfundvedBøgesø,der
dermed ikke har haft mulighed for at
bidragemedettilstrækkeligtunderhold

forpræsten.Mankanderforhavesetsig
nødsagettilatslåembedernesammen
og sløjfet det mindste sogns kirke.
Denne forsvandt dermed og blev kun
vagtbevaretierindringensgemmer.

Medudgravningerneerdetforsvundne
fortidsminde atter blevet bragt frem i
lyset,ogtakketværeenstorindsatsfra
jordejereogfrivilligeerkirkensgrund-
ridsidagmarkeretpådetoffentligttil-
gængeligejordstykkevedBøgesø(Fig.
16).Medlidtfantasierdetsåledesnu
muligt at genskabe, hvad det var for
en kirke, der i 1556 blev revet ned i
Bøgesø(sebagsiden).



Fig.16
MedBobcat,trillebørogskovlgenop-
byggedefrivilligefraBøgesøBylaugog
NæstvedsMuseumslaugiforåret2002
degamlekirkemure.
Foto:ThomasRoland
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Vridsløse kirkeruin (set fra øst).Ved
Vridsløseblevkirkegårdenforsatbenyt-
tet efter kirkens sløjfning. Først frem
i 1800-årene ophørte man at benytte
stedettilbegravelser.Etsådanefterliv
blevaldrigBøgesøKirkebeskåret(foto:
JensOlsen).

Indenfor Næstved Museums arbejds-
områdefindesyderligere toødekirker,
nemlig i Ladby og Vridsløse. Disse
kirker underlagdes 1560 Herlufsholm
Sogn, men blev ikke udsat for den
samme totale destruktion som Bøgesø
Kirke. Både i Ladby (billedet til ven-
stre,setfravest)ogVridsløsestårøde-
kirkerne derfor endnu som pittoreske
ruiner,-isærdeleshedeftermureneer
blevetsmuktryddetfordetbuskads,der
imangeårhartruetdeskrøbeligekon-
struktioner(foto:JensOlsen).
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Noter

Note1:Udgravningsberetningogoriginalmaterialefindespå
NæstvedMuseumunderj.nr.NÆM1998:103.Stednr.05.02.04
sb3;Matr.nr.10aBøgesøBy,EverdrupSogn,BårseHerred,
Storstrøms(tidl.Præstø)Amt.
Undersøgelsenblevforetagetiaugust-september1999afarkæ-
ologerneThomasRolandogBirgitteBorbyHansen,militær-
nægterAllanPedersen,fotografJensOlsenogforvalterPeter
Randrup(alleNæstvedMuseum).

Note2:Undersøgelsernefandtstedmedstorimødekommenhed
frajordensejere,MargitogPoulErikSkovdal,Stenhøjgård,der
beredvilligtstilledearealettilrådighed.Dettebådefordeindle-
denderekognosceringerogfordeefterfølgendeundersøgelser,
hvordevederlagsfritlodNæstvedMuseumkommetiliperio-
denmellemhøstogtilsåning.Enmegetstordelaffortjenesten
for,atarealetnuerbeskyttetvedentinglystfredning,ligger
ligeledeshosfamilienSkovdal,dermuliggjorde,atRigsantikva-
renmedSkov-&Naturstyrelsenkunnefåudvirketfredningen.
Herforskaldehavestortak.
Detskalendviderenævnes,atdetkunmedstorhjælpfra
NæstvedMuseumslaugogBøgesøBylaugharværetmuligtat
fåmarkeretruinenilandskabet,således,atkirkennuliggersom
etsynligt-ogtilgængeligt-fortidsminde.Ogsådissegrupperaf
entusiastiskefrivilligefortjenerenstortak.

Note3:DanmarksKirker-PræstøAmt,1933-35,s.851.

Note4:VendermansigtilEverdrupKirkesbygningshistorieses
det,atmurværketidenøverste,teglbyggededelaftårnetstil-
mæssigtnetoptilhørerdensenedelaf1500-årene(Danmarks
Kirker,s.844).Detersåledessandsynligt,atdeterhérmanskal
søgedetgenbrugtematerialefraBøgesøKirke.

Note5:Oplysningomteglstenenesdimensionergiversandsyn-
ligvismålenepåsteneneienhavemurvedLl.Tvedevej24
(matr.nr.10b).Heriindgårenkeltemiddelalderligestenfundet
omkringruinen,bl.a.trehele(26,6x8,3x12,6;25,5x8,4
x11,6og25(+?)x7,6x12,0).Detskalendviderebemærkes,
atderspredtistengærdetøstforkirkeruinenerfremkommet
enklestumperafkalkstenskvadre,dersyntesatmåttestamme
frakirkebygningen.

Note6:Ifølgeudskiftningskortetfra1805måJørgenHansens
gårdsvaretildetnuværendeBøgesøvej4(matr.9detal.).En
eftersøgningaffonteniomkringliggendestendigerogstenansam-
lingerforåret2002gavimidlertidintetresultat.Ældrefolki
Bøgesømindesdog,atdertidligereharståeten(granit-?)fontpå
StenhøjgårdidentidligereejerIngemannJensenstid.Ejheller
hérkunnedendogeftersporeselleroplysningenstadfæstes.
Endeligskaldetnævnes,atderfindesefterretningom,atden
i1954opstillederomanskefontiSct.PederKapel,Everdrup
SognskulleværekommetdertilfraBøgesøviaEngelholmGods
(bl.a.gengivetiDedanskeKirker(red.E.Horskjær),Bind5
1968,s.214).AageWolff-SneedorffpåEngelholmerindrer,at
dennefontharståetiEngelholmshaveihansbarndom,menkan
ikkeverificereoplysningen,atdenskullestammefraBøgesø.
Tværtimodmenesdet,atdenerkommettilEngelholmfraFugle-
bjergsammenmedenklokkemedindskriften»Harrested«.Da
FuglebjergKirkeharenformentligoprindeligeromanskefonter
denneoplysningnoktvivlsom.

Note7:Jernnøglenbestårafetskaftudformetafetcylindrisk
jernrørogmedfladtudhamretring,længde19,3cm.Nøglener
registreretpåNationalmuseetunderinv.nr.D3638/1966,mener
pt.langtidsdeponeretpålærestoleniMiddelalderarkæologived
ÅrhusUniversitet.MuseumsinspektørNilsEngberg,Nationalmu-
seet,takkesforathavefremskaffetoplysningeromnøglen.

Note8:SkelettetblevtagetopipræparatafStorstrømsKonserve-
ringscenterogfindesnuudstilletpåNæstvedMuseum.

Note9:Detskalendviderenævnes,atderpådettestedindtilca.
midtenaf1900-åreneforløbenmindrevejfradetnutildækkede
gadekæribebyggelsenøstforogudpåmarkerne.Dennevejogså
sesogsåmarkeretpåmatrikelkortfrafør17/1800-talsgårdens
udflytning,ogangivespåudskiftningskortetfraca.1800atføre
tillandsbyenLilleTvede.Entredjetolkningafdenstenfyldte
sænkningersåledes,atdenharforbindelsetildennemarkvej,evt.
somenslagsvejkasseellerlignende?
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