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Den traditionelle forklaring på 
Præstøs udvikling efterlader en 

række spørgsmål, som vanskeligt fi n-
der fyldestgørende forklaring.
Begynder vi fra en ende, så er historien 
om Skibinge som den oprindelige hav-
neby i dag vanskelig at tro på. Skibinge 
Kirke og Landsby ligger – på trods af 
navnet - mellem kote 25 og 30 m over 
havet og har derfor aldrig kunnet besej-
les! Navnet Skibinge behøver ikke nød-
vendigvis være afl edt af ”skib”, men 
kan lige så godt være afl edt af et gam-

melt ord for ”indsnit”3. Det er farligt 
at lægge for meget vægt på stednavne, 
der er så gamle, at roden er obskur.

Historien om præsten fra Skibinge som 
navngiver til Præstø er i sig selv van-
skelig at tro på. Hvad skulle dog være 
så spændende ved den sognepræst og 
det embede, at en købstad fi k navn efter 
ham? Historien minder i sin grundsub-
stans lidt om historien om Næstveds 
navn, som skulle komme af, at byen var 
den næststørste på Sjælland i middelal-

deren efter stiftsbyen Roskilde! I begge 
tilfælde folkeetymologiske forklaringer, 
som har bragt større forvirring end klar-
hed.

Også forestillingen om Adelgade som 
byens oprindelige hovedgade hører 
hjem-me i denne gruppe af svært forstå-
elige forklaringer. Adelgade, som løber 
langs øens sydside mellem øens højde-
ryg og Tubækkens bred, forbinder de to 
broer ved dens ender. Medens vi i ve-
stenden af Adelgade fi nder Vesterbro, 
som er den oprindelige bro mellem øen 
og fastlandet, så fi nder vi i østenden af 
gaden dels kirken, dels den langt senere 
Østerbro. Men transitfarten over Præstø 
er ikke så vigtig som trafi kken til byen 
og fortsætt elsen via skibene på vandet. 
Trafi kken fra fastlandet ud på øen og vi-
dere på skibe må derfor være den egent-
lige mening med byen, ikke ønsket om 
at komme ud til øen og derefter straks i 
kirke eller videre til fastlandet mod øst, 
og derfor er Adelgade næppe den oprin-
delige hovedgade i Præstø.

Palle Birk Hansen

Præstø 
– Skovklosters ladeplads mod øst

Præstø ligger så smukt ved Præstø Fjord, omgivet af vand og skov, ret et 
billede på dansk købstadsidyl, når den er smukkest. I ældre fremstillinger 
ser man, at byen har navn efter sognepræsten i Skibinge, som var Præstøs 
forgænger den gang, da man kunne sejle rundt inde i det danske land1. 
Sognepræsten sidder den dag i dag med sin kalk i Præstøs byvåben.
Andre har fastslået, at Adelgade er byens ældste gade, senere suppleret 
med torvet oppe på toppen af den ø, som danner basis for byens udvikling2. 
Kirken var oprindelig kongens, derefter blev den antoniternes klosterkirke 
for endelig efter reformationen at blive byens sognekirke. Og således er alt 
på sin rett e plads, Præstø vel forklaret! Eller er den nu det?

 se

Pr s

Fig. 1. C. M. Tegner: Præstø 1828, olie på lærred 49x74 cm, Sydsjællands Museum. Fig. 2. Præstøs struktur ifl g. Jensen 1999
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Vi skal i det følgende tage fat på navn-
et, på byens funktion og på dens gade-
net, som alle kan belyses på nye måder, 
der forklarer forholdene bedre end de 
gamle skrøner.

Det tidligste Præstø
Præstø dukker indirekte ud af histo-
riens tåger i november 1135, da Bo-
dil-slægten stifter Næstved Sct. Peders 
Kloster (Skovkloster) af benediktiner-
ordenen som et takoff er til Vorherre for 
Erik Emunes sejr over Niels og Magnus 
i slaget ved Fodevig i 1134. På denne 
måde følger familien i hælene på kon-
gen selv, som samme sommer har ind-
stiftet et benediktinerkloster i Ring-
sted. Det skete ved kirken, hvor Knud 
Lavard blev begravet i 1131, da han 
var myrdet så skammeligt af Magnus. 
Erik ønskede som sine efterfølgere at 
få Knud accepteret af pavestolen som 
martyr og helgen. Bodilslægten støtt ede 
Erik, som afb ildningen af Peder Bodil-
sen i Næstved-kalendariet viser: Selve-
ste Sct. Peder tramper hele to skikkelser 
under fode (normalt er der kun bevil-
get helgener én hedning som fodskam-
mel). De to forestiller med stor sand-
synlighed den skæggede kong Niels og 
hans glatragede søn Magnus. På billedet 
modtager Sct. Peder sin navnebroder 
Peder Bodilsens gave i form af model-
len af familiens kirke i Næstved. Gud 
velsigner begivenheden fra en sky i det 
høje.

I gavebrevet fra 1135 indgår de første 
dele af det, der skal blive til Præstø, 
idet Bodilslægten skænker en sjett edel 
af Faksinge Ore til det ny kloster. Vi ser 
altså, at familien havde jordegods her 

ved Bolefj ord. Det ny kloster udbygger 
denne gave i de følgende år. Klostret har 
overtaget landsbyen Faksinge med til-
liggende før 1164, så klostret har sand-
synligvis allerede på dett e tidspunkt ejet 
de landstrækninger, der danner grund-
lag for byen Præstø4. 
Det overordnede formål med at udbygge 
jordegodset her ved Bolefj ord kunne me-
get vel være at skaff e klostret adgang til 
Øresund og Østersøen – en dagsrejse 
fra Skovkloster over land – langs vand-
skellet, som dannes af Mogenstrup Ås. 
På denne måde sikrede Skovkloster sig 
hurtig og direkte sejlads mod Skanør-
markedet og den store trafi k i Øresund 
– uden at skulle tage den lange og fare-
fulde sørejse mod fi re verdenshjørner 
rundt om Sydsjælland, uden om Knuds-
hoved, gennem Storstrømmen og Ulv-
sund. Den ny ladeplads lå kun ca. 30 km 
eller 4 mil fra Skovkloster. Afstanden på 
4 mil svarer nøje til den maksimale af-
stand, som mange danske bønder tilba-
gelagde på torvedagene – 2 mil ind til 
byen og 2 mil hjem samme dag, og så 
havde de endda tid til at handle på tor-
vet i købstaden. 

En nøje parallel til parforholdet mel-
lem Skovkloster og Præstø – også i af-
stand - er parløbet mellem bispestaden 
Roskilde og København. København 
er som Præstø en velegnet ladeplads 
mod Skanør for den biskop, som el-
lers skulle sende alle varer mod tre ver-
denshjørner via Roskilde Fjord og uden 
om Sjællands Katt egatkyst, men hvis 
folk efter en lille dagsrejse over land 
kunne stævne direkte mod Skanør fra 
ladepladsen København.
I en kilde fra 1249 forbyder kong Erik 
Plovpenning, at man generer Skovklo-
sters fæstere og bryder i at bygge kog-
ger5. Skovkloster havde sandsynligvis 

som stort kloster og gods sin egen større 
eller mindre handelsfl åde, som kunne 
fragte godsets mennesker og værdier 
rundt i de omgivende farvande. Des-
værre ved vi ikke, hvor Skovklosters 
koggeværft lå, men oplysningen belyser 
de muligheder, som klostret havde for 
at besejle fx Skanør.

Anders Andrén har fremført, at Bolefj or-
den eller Præstø Fjord kan være iden-
tisk med ”Hvidanger”, nævnt 1278, da 
vendiske byer får privilegium til mar-
kedet her – hvilket han i så fald foreslår 
kan have være indrett et på Feddet, der 
i 1231 omtales som kongelig ejendom6. 
Her ser vi konturerne af en hård kon-
kurrencesituation mellem et kongeligt 
marked på Feddet og Skovklosters by-
dannelse Præstø! Andrén tør ikke regne 
med, at Præstø er egentlig købstad før 
1403, da de ældste kendte privilegier 
for Præstø udstedes.

Vi ved ikke, hvornår selve bebyggel-
sen Præstø anlægges og får navn, men 
Præstøe nævnes første gang i et kon-
gebrev fra 1321 og er derfor ældre end 
dett e årstal. Grundlaget for byen var 
som sagt allerede klart i slutningen af 
1100-årene. Skovkloster ejede jorden 
og etablerede byen, og Skovkloster be-
holdt herredømmet over Præstø mid-
delalderen ud, som vi senere skal se. 
Præstø har derfor med stor sandsynlig-
hed navn efter benediktinermunkene 
ved Skovkloster, også kaldet ”de sorte 
præster” på grund af, at de næsten alle 
var præsteviede, og på grund af farven 
på deres ordensdragt. Præsternes eller 
Munkenes Ø er et fuldstændig logisk 
navn på den by, som udvikler sig på 
øen ved Tubækkens udløb i Bolefj ord. 
Præstø kunne derfor med lige så stor 
ret havde heddet Munkholm!

Skanör
Falsterbo

Næstved

Præstø

Roskilde

København

Fig. 3. Skovkloster-Præstø og Roskilde-
København vis-a-vis Skanørmarkedet..

Fig. 4. Præstøs segl med Sct. Peder, gengi-
vet efter Resen.

Fig. 5. Præstøs segl med præst/abbed i skov, 
gengivet efter Resen.
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Præstøs byvåben
Den tætt e forbindelse mellem Skov-
kloster og Præstø understreges af by-
ens ældste kendte byvåben, som vi fi n-
der afb ildet på Resens prospekt over 
Præstø fra ca. 1670. Afb ildningen viser 
med al ønskelig tydelighed Sct. Peder 
med nøgle, Skovklosters værnehelgen 
(Næstved har den dag i dag Sct. Peders 
nøgler i sit byvåben, der går tilbage til 
mindst 1280). På skjoldet under Sct. Pe-
der ses antoniternes T eller taukors, gi-
vetvis føjet til efter 1470, da antoniterne 
kom til Præstø (fi g. 4).
Byvåbenets Sct. Peder bliver senere i mid-
delalderen erstatt et af abbeden med sin 
alterkalk, afb ildet mellem to æblegrene, 
som måske refererer til skoven omkring 
Skovkloster. Også dett e middelalderlige 
byvåben med omskriften ”S. Civitatis 
Prestoe” er afb ildet på Resens prospekt 
(fi g. 5). Syv udgaver af byvåbenet med ab-
bed er afb ildet i standardværket om dan-
ske købstæders segl7. Den ældste udgave 
er i brug 1519 med omskriften ”S. Opidi  
Præstø”. Præstø omtales altså som ”oppi-
dum” og ”civitas”, to latinske ord for by. 
Det er den omtalte abbedfi gur, som man 
senere tolker som ”Præsten i Skibinge”, 
der skulle have givet navn til byen!

Landskabet under Præstø
Vest for selve Præstø ligger en større ”ø” 
eller et landmassiv, som er omkranset af 
bækken og søen Even, Præstø Fjord og 
Tubækken. I vest mødes Even og Tubæk-
ken næsten ved et vandskel eller en tær-
skel, hvor vi fi nder landsbyen Faksinge. 
Faksinge er altså porten til det landmas-
siv, som tidligere rummede skoven Faks-
inge Ore og landsbyerne Tudebølle og 
Kopager, og som i dag bl.a. rummer 
Faksinge Skov, Præstø Overdrev, Hol-
lænderskoven og Nysø. Fra dett e mas-
siv er der neden for den 25 m høje Anto-
nihøj adgang til Præstø, som ligger på en 
afl ang ø i fj orden øst for massivet. Mod 
vest er øen afskåret fra massivet af den 
tvetungede Tubæks nordlige udløb, me-
dens øens sydside tegnes af Tubækkens 
østlige udløb. Mod nord og øst grænser 
øen ud til fj orden.

Landskabet syd for Tubækken omfatt er 
mod vest Beldringe Sogn syd for Fak-
singe og øst herfor Skibinge Sogn syd 
for Præstø. Begge disse gamle landsbyer 
(Beldringe landsby er ganske vist afl øst 
af en herregård) har romanske sognekir-
ker fra 1100-årene, som  på skift indgår i 
alliance med kirken i Præstø.

Præstøs ældste sognekirke
Præstø ligger således veldefi neret på 
sin egen ø i Præstø Fjord. Vidste man 
ikke bedre, så ville man vente, at øens 
hovednerve lagde sig langs øens blødt 
hvælvede ryg, som i østenden når 8 m 
over havet. Det er langs denne rygning, 
at vi i dag fi nder Torvet, og her ville vi 
også vente at fi nde byens sognekirke og 
byens rådhus.
Det er ikke muligt at forestille sig 
en middelalderlig bydannelse uden 
mindst én sognekirke. Også Præstø må 
have haft en sognekirke fra begyndel-
sen. I Roskildebispens Jordebog fra ca. 
1370 nævnes der imidlertid ingen kirke 
i Præstø, hvilket tidligere har ført til det 
letfærdige konklusion, at så var der nok 
ingen kirke i Præstø8. Men Roskildebi-
spens jordebog er netop en jordebog, 
som opregner alle bispens indtægts-
kilder. Da Skovkloster i 1135 blev stif-
tet, fi k klostret tiendefrihed for alle sine 
besiddelser i Roskildebispens stift. Der 
er derfor god mening i, at sognekirken 
i Præstø ikke nævnes i 1370, eftersom 
Skovkloster må forventes at have ejet 
kirken og dermed selv har oppebåret ti-
endeindtægterne af kirken. Men hvor er 
klostrets egen sognekirke i Præstø? Er 
det den kirke, som kongen ejer i 1470?

Vi ved, at kongen i Præstø ejer en kirke, 
som han i 1470 skænker til det ny antoni-
terkloster. Hvis kongens Vor Frue Kirke 
er identisk med byens gamle sognekirke, 
som kongen i givet fald må have købt af 
Skovkloster før 1470, så kan man måske 
forestille sig, at kirken fra da af både tje-
ner som sognekirke i vestenden og som 
klosterkirke i østenden, men let er det 
ikke. Det naturligste ville være at fore-
stille sig, at kongens kirke fra 1470 tje-
ner som klosterkirke for det ny munke-
samfund, som rigeligt kunne lægge be-
slag på hele kirken til egne formål. Det 
betyder imidlertid, at hvis kongens kirke 
havde været byens sognekirke, så ville 

Fig. 6. Tudebølle-Kopager-massivet og øen med Præstø. De lavtliggende og fugtige områder 
under kote 2,5 m langs Even og Tubækken og omkring Præstø er fremhævet med blågrøn farve. 
Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (G. 11-97)

Fig. 7. Kirkegården med tomten efter Præstøs 
ældste kirke?, gengivet efter Resen.
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byen nu mangle sin sognekirke fra det 
tidspunkt, da antoniterne indrett ede den 
til klosterkirke, og indtil de igen kunne 
fl ytt e ind i den efter reformationen. 

Er der andre muligheder? Kan der i 
Præstø have været dels en gammel 
sognekirke, ejet af Skovkloster, dels en 
kongelig kirke? Kan den gamle sogne-

kirke have ligget på normal vis tæt ved 
byens torv oppe på bakken? 
Vender vi os til Peder Hansen Resens 
prospekt over Præstø fra ca. 1670, så 
fi nder vi faktisk lige præcis en kirke-
tomt med denne placering ved nord-
siden af torvet, dvs. Resen viser os en 
kirkegård med omgivende dige netop 
her. Han kalder den nr. 3 på sit pro-
spekt med forklaringen: ”Sct. Antony 
Kloster”. Nr. 1 på samme prospekt er 
naturligvis Sct. Antony Kirke, kongens 
kirke, fra 1470 klosterkirken, som siden 
reformationen har været byens ny sog-
nekirke. Den gængse opfatt else i dag 
er, at klosteret gemmer sig umiddelbart 
nord for kirken. Der er døre i kirkens 
mure og murrester mellem gravene på 
kirkegården, som stærkt antyder dett e. 
Men hvad gemmer der sig da under 
signaturen nr. 3 – om ikke netop den 
manglende kirke, byens gamle sogne-
kirke ved torvet. At Resen var forvirret 
og koblede det gamle kloster med kir-
kegården ved torvet kan vi tilgive ham, 
når han til gengæld her har givet os den 
sandsynlige placering af Præstøs gamle 
sognekirke!
I dag er dett e område bebygget, og u-
middelbart er der ikke optegnelser om, 
at der skal være fundet grave i området, 
men det ville ikke være første gang, at 
en ødekirke ikke dukker frem, før man 
målrett et søger efter den. Det er værd at 
have opmærksomheden rett et på områ-
det ved fremtidige jordarbejder.

Endnu en kirkelig stiftelse er i spil i 
Præstø, nemlig Sct. Gertruds Kapel, hvis 
kirkegård med stor sandsynlighed er 
fundet vestligt i byen, nord for Algaden. 
Placeringen rimer godt med Sct. Ger-
truds-kapellernes normale placering. 
Som beskytt er af vejfarende holder Ger-
trud normalt til ved byernes udfalds-
veje, i dett e tilfælde ved Algaden lige 
før broen over til fastlandet. En parallel 
fi ndes i Stege, hvor Sct. Gertruds Kapel 
ligger tæt på Mølleporten og den østlige 
udfaldsvej.

Konklusionen af disse overvejelser er 
altså, at vi formodentlig skal regne med 
tilstedeværelsen af tre kirker i det mid-
delalderlige Præstø:

1. Ældst er byens (endnu hypotetiske) 
sognekirke ved Torvet, bygget og ejet 
af Skovkloster gennem hele middelal-
deren. Kirken er sandsynligvis bygget 
allerede i slutningen af 1100-årene eller 
begyndelsen af 1200-årene i forbindelse 
med, at byen tager form. Måske har kir-
ken været indviet til Sct. Peder ligesom 
byens moderkloster. Kirken er som  alt 
andet af Skovklosters  gods fritaget for 

Fig. 8. Præstø, prospekt ved Peder Hansen Resen ca. 1670, efter Knudsen 1935.

Fig. 9. Kongens Vor Frue Kirke, set mod øst, foto Elswing, Trap 1955.
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afgifter til bispen og derfor ikke nævnt 
i 1370. Kirken ligger sandsynligvis ved 
byens gamle torv på toppen af øen, hvor 
Resen angiver kirkegården og dermed 
kirketomten i 1670. Det er formodent-
lig denne gamle og slidte kirke, som i 
1472 siges at have været slået sammen 
med Beldringe Kirke i en periode om-
kring 1425, indtil Præstø Kirke blev re-
pareret og igen kunne tages i brug. Kir-
ken forsøges endnu en gang repareret i 
1550 med sten fra Sct. Gertruds kapel. 
Kort efter rives kirken ned, idet sogne-
kirkefunktionen overføres til den større 
og bedre klosterkirke.

2A. Kongens Vor Frue Kirke er bygget 
før 1470 i den stille østende af øen i  kan-
ten af byen, formodentlig som en privat 
kirke til kongens egen brug. Kirken er 
enskibet og har tårn i vest. Korets fem-
sidede afslutning minder om det fra 
Westphalen inspirerede gotiske kor på 
Sct. Peders Kirke i Næstved. Dett e kor 
er færdigt omkring 1375, da det bliver 
udsmykket med det berømte kalkma-
leri af den netop afdøde Valdemar At-
terdag og hans dronning Helvig. 

2B. I 1470 skænker kongen sin kirke til 
brug for et nyt antoniterkloster i Præstø 
med rod i Mårkær i Angel. I begyndel-
sen af 1500-årene føjer man tre kapeller 
til kirken sydside. Kapellerne danner 
et søndre sideskib, som har været ind-
draget i diskussionen om den mang-
lende sognekirke i byen, men helt til-
svarende sideskibe er i Næstved føjet 
til både gråbrødrenes og sortebrødre-
nes klosterkirker. Søndre sideskib bør 
derfor foreløbig betragtes som en ud-
videlse af kirkerummet til klosterets 
egen brug.

2C. Kongens kirke/antoniternes kloster-
kirke er stor og delvis nybygget, da re-
formationen ændrer tilværelsen for alle. 
I og med at kongen konfi skerer Skovklo-
ster med alt gods, kan han nu lukke den 
gamle sognekirke og fl ytt e byens sogne-
kirkefunktion over i klosterkirken. (Det 
var det samme, der skete i 1560 med 
Skovklosters egen klosterkirke, som på 
denne tid blev ny sognekirke for Lille 
Næstved, Ladby, Vridsløse og Holsted 
– og dermed erstatt ede de gamle sogne-
kirker i Ladby og Vridsløse.) 
I 1563 nedrives klosterbygningerne ved 
siden af kirken, og 41.330 mursten sej-
les til København, hvor de bruges til re-
paration af Københavns Slot!

3. Den tredje kirke er det senmiddelal-
derlige Sct. Gertruds Kapel i øens og by-
ens vestende ved vejen over til fastlan-
det. Alle vejfarende skulle passere dett e 

sted. Kapellet med kirkegård nævnes 
først i 1532. Et antal grave er fundet ved 
byggerier i området. I 1550 skænkede 
kongen kapelbygningen til borgerne, så 
de kunne anvende stenene til (i et sidste 
forsøg) at reparere deres gamle sogne-
kirke. I 1670 var kapellet helt væk. 
Sct. Gertruds Kapel er ikke en sogne-
kirke med dåbsret. Derfor er kapellet 
heller ikke i spil som den manglende 
sognekirke.

 
Middelalderlige kulturlag i Præstø
Sydsjællands Museum, som varetager 
det arkæologiske ansvar for Præstø, har 
kun en enkelt gang set typiske kultur-
lag med middelalderligt genstandsma-
teriale i byen, og det var for få år siden, 
da Banegårdspladsen blev omlagt til 
nyt torv9. I dett e område, som indgår i 
byens front mod fj orden og skibstrafi k-
ken, ligger middelalderlige kulturlag 
med læder og træ. Desværre blev der 
ikke på dett e tidspunkt lejlighed til at 
foretage en arkæologisk undersøgelse 
af lagene på deres oprindelige plads. 
Men sagen viser os, at kommende ud-
gravninger i Banegårdspladsen bør 
foretages af arkæologer, så vi kan få 
styr på, hvad der gemmer sig her un-
der terræn.

1353 
Kong Valdemar Att erdag var i 1353 
i dialog med Skovkloster10. Kongen 
var interesseret i to ting: dels den øst-
vendte by Præstø med omliggende jor-
der Tudebølle Ore og Faksinge, dels en 
kongsgård i Næstved. Kongen havde 
til det sidste ønske kig på et anlæg syd 
for Sortebrødreklostret, nemlig holste-
nernes borg Husvolden, som han selv 
havde belejret i 1344 og derefter indta-
get i 1345 og efterladt som ruin. Skov-
kloster stillede kun som betingelse, at 
den ny kongsgård ikke fi k bygninger, 
der var højere end ca. 19 m! Dermed 
er der ingen tvivl om, at parterne var 
på det rene med, at den ny kongsgård 
skulle have form af en egentlig borg 
med tårne og tinder.

Valdemar Att erdag var indstillet på 
som modydelse for borg og by at befri 
Skovkloster for pligten til at huse kon-
gen og hans følge, når han var i denne 
del af landet. Som ejer af en genopført 
Husvold behøvede han ikke længere 
at benytt e sig af Skovklosters gæsteri-
pligt. 
Man forhandlede og satt e en kontrakt 
op, hvorfra vi kender aftalens detal-
jer. Men aftalen blev aldrig eff ektueret. 
Skovkloster fi k fortsat sine indtægter af 

byen Præstø, som man ser af Skovklo-
sters detaljerede regnskaber fra 1467 til 
1481, og Husvolden blev ikke genop-
ført, men tjente i 1700-årene som galge-
bakke. Rejsekongedømmet var under 
omdannelse til et kongedømme med 
residensstad, så tiden var ikke inde til 
at øge antallet af kongelige borge i det 
danske landskab.
Og som sagt: da Roskildebispen nogle år 
senere opgjorde sine indtægter, nævnte 
han heller ikke Skovklosters sognekirke 
i Præstø. Den var fortsat fritaget for af-
gifter til bispen. Præstø fortsatt e altså 
sit liv som by under Skovklosters herre-
dømme.

Byens rådhus
 I 1406 nævnes Præstøs byting, og i 1435 
nævnes borgerne i Præstø11. På det ene 
af byens ældste segl omtales byen som 
”civitas”, hjemstedet for borgere eller 
”cives”. 
Præstø havde eget rådhus, og den æld-
ste kendte udgave af rådhuset lå ved 
torvet oppe på bakken. Resen afb ilder 
rådhuset her ved vesthjørnet af Torvet 
og Rådhusstræde (fi g. 10). Placeringen 
ved torvet på toppen af bakken er for-
ventelig - rådhuset ligger centralt, skråt 
overfor den gamle sognekirke.

Fig. 10. Præstøs ældste rådhus (under 4-
tallet) ved Torvet, gengivet efter Resen.

Fig. 11. Præstøs bybrønd, gengivet efter 
Resen.
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Byens Brønd
Et vigtigt fi kspunkt ved gennemgan-
gen af gadenavnene er byens brønd, 
som har stået på det nordøstlige hjørne, 
hvor Torvestræde går fra Adelgade. 
Brønden nævnes i Skovklosters regn-
skaber for 1471 ved stedfæstelse af ”Jes 
Persen apud puteum” (Jens Petersen 
ved Brønden)12. Brønden ses tydelig 
tegnet på Resens prospekt ved gade-
hjørnet på et åbent areal (fi g. 11).

Præstøs gader
Når man har troet, at Adelgade skulle 
være Præstøs oprindelige hovedgade, 
hænger det måske sammen med det 
fornemme navn i kombination med 
den tilsyneladende vigtige forbindelse 
mellem vestbroen og kirken og broen i 
øst. Som ovenfor påpeget er forbindel-
sen til kirken først rigtig interessant ef-
ter reformationen, da sognekirkefunkti-
onen lægges til klosterkirken, og Øster-
bro etableres først i 1700-årene som  ny 
forbindelse til Skibinge sogns jorder. 
Det er derfor af en vis betydning at 
fi nde ud af, om Adelgade altid har hed-
det Adelgade. Det har den ikke! På Re-
sens prospekt hedder gaden Grønne-
gade, og dett e navn kan vi følge tilbage 
i kilder fra 1567 og 1550. Navnet Grøn-
negade peger mere på, at gaden ikke 
har været fuldt udbygget før sent, hvil-
ket unægtelig fratager den en vis be-
tydning i byens tidlige hovedstruktur!
Hvad så med den nuværende Grønne-
gade og Torvet? Resen kalder dett e ga-
destrøg for Torvegade og Torvet. Tor-
vegade kan følges tilbage gennem kil-
der fra 1567 og 1550 til 1500. Men i 1493 
hedder gaden Nørregade.
Også Præstøs andre gader og stræder 
skifter navn gennem tiden. I skemaet 
fi g. 12  er alle navnene samlet.

Pointen er, at vi ikke så meget skal lægge  
vægt på det fl ygtige navnestof som på 
en analyse af gadernes funktion gen-
nem tiden. Præstøs rolle som udskib-
ningshavn, trafi kken fra fastlandet til 

øen, udskibningsstedet, torvet, byens 
sognekirke, kongens private Vor Frue 
Kirke, Gertrudskapellet – alle disse ele-
menter har langt større betydning end 
gadenavne, når vi skal afdække byens 
sandsynlige udvikling.

Bymark og skyld
Præstøs bymark eller fang på massivet 
vest for byen var delt i 30-32 lodder el-
ler andele, som Skovkloster lejede ud til 
Præstøs borgere. De fl este borgere le-
jede en enkelt andel, kun borgmestrene 
eller deres enker lejede ofte hver to an-
dele. Man har beregnet, at de 30 lod-
der har svaret til ca. 1.100 tønder land, i 
gennemsnit 35-40 tønder land pr. lod13. 
Lejen blev - som noget særligt i for-
hold til Næstved - betalt som ”Skyld” 
til Skovkloster, og en skyld svarede for 
alle til 1 pund byg eller ca. 20 skilling, 
svarende til ca. 240 penninge. I Næs-
tved svarer de 240 penninge omtrent til 
en gennemsnitlig årsleje af en bygrund, 
men her var der langt større spænd-
vidde fra små til store lejer. En skyld i 
Præstø kunne også betales i naturalier: 
en halv tønde sild, en kvart tønde smør 
eller en armbrøst kunne indfri lejen for 
den enkelte borger. Men normalt be-
talte man i mønt14. 
Vi ved faktisk ikke, om man i mid-
delalderen lejede et fysisk jordstykke, 
som man kunne hegne, eller om man 
lejede en andel af bymarken, som blev 
drevet i et vist fællesskab. Men om-
kring 1650 havde en af byens store 
købmænd, Lauritz  Nielsen,  samlet 10 
lodder og fi k lov til at omdanne dem 
til godset Nysø, så senest på dett e tids-
punkt kunne han i hvert fald defi nere 
sin egen jord.
 
De ca. 1.100 tønder land svarer til en 
god del af massivet, men der er stadig 
plads til skove, bl.a. den gamle Faksinge 
Ore, nu Faksinge Skov. Præstøs borgere 
lejede i fællesskab græsningsret i disse 
skove, lejen er omhyggelig indført hver 
år i Skovklosters regnskaber.

Afslutning
I denne artikel har forfatt eren forsøgt 
at anskue Præstøs historie som et pro-
dukt af det store benediktinerkloster 
Næstved Sct. Peders Kloster eller Skov-
kloster. Som klostrets østvendte lade-
plads får Præstø dyb mening allerede 
fra tiden kort efter klostrets grundlæg-
gelse i 1135. Byen lever middelalderen 
ud som klostrets by, hvis borgere beta-
ler årlige afgifter til Skovkloster. Byen 
har navn efter ”de sorte præster” eller 
benediktinermunkene på Skovkloster. 
Torvet øverst på bakken betragtes som 
byens hjerte. Byens ældste sognekirke, 
som ejes af Skovkloster, foreslås place-
ret ved torvet, hvor også det senere råd-
hus ligger. Sognekirken forsøges endnu 
repareret i 1550 med sten fra Sct. Ger-
truds Kapel.
Præstø får i 1403 kongelige privilegier, 
og kongen har sin egen kirke i byen før 
1470. Fra dett e år spiller Præstø Antoni-
terkloster en rolle i byens historie, ind-
til klostret lukkes ved reformationen 
(klosterbygningerne rives ned i 1563) 
og klosterkirken efterfølgende omdan-
nes til byens ny sognekirke, medens 
den gamle sognekirke rives ned.
Adelgade hed tidligere Grønnegade og 
er en senere hurtigrute fra Vesterbro 
til Østerbro – uden om byens centrale 
funktioner på bakken. 

    

1493 1500 1550 1567 1670 1760 1867/nu

Kitt estræde Kitt estræde Pott emagerstræde

Ulmestræde Olmestræde Kitt enstræde

Nørregade Torvegade V-Ø Torvegade Torvegade Torvegade/Torvet Grønnegade/Torvet Grønnegade/Torvet

Tværgade/Jomfrugade Tværgade Torvestræde

Rådhusstræde Rådhusstræde Rådhusstræde

Oluf Ibsensstræde Oluf Ibsensstræde Jomfrustræde

Kirkestræde Kirkestræde

Grønnegade Grønnegade Grønnegade Adelgade (1682) Adelgade

Per Tyes Stræde 1750 Per Tyes Torv 1966

Hestemøllestræde 1750 Hestemøllestræde

Fig. 12. Skematisk fremstilling af gadenavnenes udvikling i Præstø. 1493: Weise 1975 s. 2, 1500: Helms 1940 s. 529, 1550: Weise 1975 s. 1 og 3, 
1567: Gissel 1966 s. 59, 1670: Resens Prospekt, 1760: Fr. V’s Danske Atlas – Hartmann1979 s. 16, 1867: Hartmann 1979 s. 25, moderne kort.

Fig. 13. Præstøs hovedstruktur i henhold til 
forfatt eren.
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En oversigt over byens gadenavne viser, 
hvordan disse navne skifter gennem ti-
den. Det er håbet med artiklen at vække 
interesse for Præstøs historie og med-
virke til, at der i fremtiden også i Præstø 
vil blive mulighed for at gennemføre 
arkæologiske udgravninger, som kan 
være med til at afdække og afk lare by-
ens historie. Præstø fortjener det!

Fig. 14. Præstø set fra syd, kobberstik efter Johan Jacob Bruun  o. 1753, tilhører Næstved Museum.
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Moskva

Rostov

Armavir
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Fig. 1. Kort over Kaarsbergs og Reistrups rejserute september-oktober 1899.

Sct. Petersborg

Kaukasus
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Palle Birk Hansen

Kaukasus 1899 
- på rejse med Hans Kaarsberg og Karl Hansen Reistrup  

Næstved Museum modtog i 1999 en donation i form af en større samling 
tegninger af Karl Hansen Reistrup fra Ole Steenbech, barnebarn af Rasmus 
Grønholt, som i mange år var ansat  hos Kähler som direktør med ansvar 
for salg og markedsføring. Grønholt må have fået overdraget disse tegnin-
ger af Reistrup selv eller har erhvervet dem efter, at Reistrup døde i 1929. I 
den bredt favnende samling indgår også 28 tegninger fra en rejse til Kauka-
sus, foretaget sammen med vennen, lægen og forfatt eren Hans Kaarsberg  
i  efteråret 1899.

Karl Hansen Reistrup (1863-1929) 
arbejdede hos Kähler i Næstved fra 

1888 og en årrække frem. Reistrup fun-
gerede som kunstnerisk leder og tegne-
de den kunstneriske side af fi rmaet op 
gennem 1890erne. Reistrups kærlighed 
til dyr og fugle kom til fuld udfoldel-
se i keramikken, men sideløbende ud-
trykte Reistrup sig meget gerne i andre 
materialer, fx oliemaleriet og tegnekun-
sten. Som led i sin uddannelse havde 
Reistrup i Paris modtaget undervisning 
i bataljemaleri, dvs. kunsten at fange 
situationsbilleder fra militære fronter 
i skitser, hvorefter skitserne sætt es om 
til store slagbilleder hjemme i atelier-
et. Denne evne til tegnet reportage fi k 
Reistrup glæde af, da hans ven lægen, 
forfatt eren, jægeren og globetrott eren 
Hans Kaarsberg (1854-1929) inviterede 
ham med til Kaukasus i efteråret 1899. 
Hans Kaarsberg var udgået som stu-
dent fra Herlufsholm i 1873. Han blev 
cand.med. i 1880 og nedsatt e sig med 
privat praksis i først Skelby, senere 
Glumsø. Ved siden af sin lægepraksis 
passede Kaarsberg et stort forfatt erskab 
og en sidebeskæftigelse som globetrot-
ter. Kaarsberg havde således allerede i 
1890 besøgt kalmykkerne i Rusland, og 
nu ville han gerne se nærmere på de 
kubânske kosakker ved Kaukasus.

Kaarsberg fortæller om rejsen i sine me-
moirer fra 1921 (Kaarsberg 1921, s. 245 
ff .). Han havde på den tid en stor, men 
ikke særlig rig lægepraksis i Glumsø, 
han var nok uden gæld, men hans ind-
tægter og udgifter kunne kun lige ba-
lancere. Så han søgte og fi k rejsestøtt e 
hos det Classenske Fideicommis. Re-

sten mått e han selv betale, men det var 
heldigvis billigt at rejse i Rusland. 
”Det lyder for uindviede Borgere ”fl ot”, 
naar en fatt ig Djævel ved det sidste Bæ-
ger i Hallen pludselig rejser sig og for-
kynder: ”Venner! – Jeg vil sige Jer Far-
vel: På Lørdag rejser jeg til Kaukasus. 
Ha’ det rart imens og forsvar min Kære-
ste og vore Børn mod Djævelens snedige 
Anløb, Køtere og Banditt er, mens jeg er 
væk fra Teltet!”. Vennen Reistrup fulg-
te med, eftersom han ”nærede et bræn-
dende Ønske om at se disse Egne, disse 
Mennesker og navnlig deres Heste”. 

Rejsen gik med skib til Riga, derefter 
med tog til Sct. Petersborg og videre til 
Moskva. Fra Moskva fortsatt e selska-
bet med tog gennem et Rusland, som 
var ramt af misvækst på grund af regn. 
”Alt rådnede. Sæden lå i sorte Hobe 
overalt, hvor Steppen var under Kultur. 
I de triste Landsbyer sad og laa pjalte-
de, afmagrede Muschiks, Kvinder og 
Børn, uvirksomme. Slet Brød, Agurker 
og Brændevin var, naar det kunne skaf-
fes, Dagens ”Menu””. Her var grobund 
for en revolution, skulle det vise sig 18 
år senere. Da selskabet via Rostov nå-
ede frem til Kaukasus, indrett ede del-
tagerne deres base i byen Armavir ved 
Kuban-fl oden. Et par russere slutt ede 
sig til, og selskabet rejste nu et par uger  
rundt på stepperne og i bjergene. Man 
fortsatt e helt op til Pregradnaja ved 
Urupfl oden i provinsen Karatjaj-Tjer-
kessien. På Reistrups senere omtalte 
billede fra Urupfl odens øvre løb består 
karavanen af 2 danskere, 8 russere og 
kosakker, 6 heste og 2 vogne. Hestene 
åd, hvor der var noget at æde, og ellers 

levede de af frisk luft og vand. Som Rei-
strups skitser viser, gav det smalle he-
sterygge, der skar godt i rumpen. 

Undervejs mistede selskabet en hund, 
efter kosakkernes mening til en tiger! 
”Den sidste del af Rejsen op i Bjærge-
ne var ret Æventyrlig, hvad Terrain-
vanskeligheder angaar. Banet Vej fand-
tes ikke. De smaa, spinkle og afmagre-
de Heste viste sig utrolig udholdende 
og sikre paa Benene. Gennem Flodlejer, 
langs bratt e Skrænter – hvor to Kosak-
ker med Ryggen stemmet mod Vognfa-
dingen ”holdt igen” paa Køretøjet, saa 
Hjulene paa dets ene Side att er og att er 
hang i Luften (fi g. 23) – og gennem let-
tere fremkommelige, smalle Enge langs 
Flodløbene, naaede vi omsider den 
sidste Menneskebolig, før Urskov og 
vildt Bjergøde stoppede al Trafi k med 
Vogn.”
Herefter fortæller Kaarsberg en del om 
bjørnejagt i Kaukasus, om sort vildsvi-
nekød, om jagt på ulve og om bækfo-
reller stegt i bøff elsmør – men desværre 
efter lokal skik med indvolde!

Fig. 2. Hans Kaarsberg (1854-1929), tegnet 
af Karl Hansen Reistrup 1899.
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”Carl Hansen-Reistrup er ikke Jæger. 
Han er en ærlig Mand, er han, uden 
Gnist af Pral. Han elskede ikke løsgaa-
ende Vilddyr. En Nat camperede vi i 
Rejsevognens Hø under vore Burkaer, 
thi det var hundekoldt.” Reistrup snor-
kede, men Kaarsberg faldt alligevel 
i søvn. Pludselig vågnede han ved, at 
Reistrup gav ham et vældigt dunk i ma-
ven og råbte: ”Op med dig – tag din Re-
volver – der er en Bjørn ved Vognen”. 
”Fuld af Forventning fór jeg op: i Mør-
ket stod ”den hvide Hest”, et elendigt, 
radmagert og dødkolret Udgangsøg, 
og bed og sled i Vognens Vidjer for at 
fi nde Vej til Høet!”. Reistrup slap med 
skrækken, Kaarsberg var skuff et! Nu 
havde han lige glædet sig til at skulle 
kæmpe med en kaukasisk bjørn, som 
har for vane at stille sig på bagbenene, 
når den angribes. Man skyder for at få 
den op at stå og dræber den derefter 
med den lange kniv, som man ser alle 
deltagerne bære på Reistrups gruppe-
portræt! Men det nåede Kaarsberg altså 
ikke at opleve!
Rejsen bragte dem tæt på myrderierne 
på armenierne. Kaarsberg forfulgte den-
ne sag, da han kom hjem, idet han via 
Hørup fi k lov til at publicere en række 
indlæg i Politiken om armeniernes ulyk-

kelige situation: ”Vort Aarhundredes 
største Skændsel”. Georg Brandes rea-
gerede på indlæggene, som endvidere 
udkom i La Revue Parisienne. Kaars-
berg gjorde, hvad han kunne for at væk-
ke Europa. Kaarsberg fi k i 1900 en op-
fordring til at vende tilbage til Kauka-
sus, Tyrkisk Armenien og Kurdistan for 
at beskrive de politiske forhold nærme-
re, men han fi k aldrig økonomisk mu-
lighed for at gennemføre dett e projekt, 
som desværre gør vor historie ganske 
aktuel. Endnu i dag er der som bekendt 
voldsom uro i Kaukasus.

Vel hjemkommet sendte Reistrup en fl ot 
originaltegning til konsulatet i Rostov, 
hvor selskabet havde boet et par dage. 
Tegningen blev samtidig publiceret i Il-
lustreret Tidende 18. februar 1900 (fi g. 
32). Reistrup skrev til Kaarsberg om teg-
ningen m.m., og dett e brev fi k Kaars-
berg af Reistrup lov til at afskrive i sine 
memoirer – ”Stil og Orthographi bibe-
holdt – af Pietet!”:
”Du gode, gamle Viking! Der du sid-
der i dit ”Taarn” (Kaarsbergs hus ved 
Glumsø) og skuer ud igjennem dine fi -
re Øjne (Kaarsberg bar briller) tror du 
vist at din Rejsefælde rent har glemt 
dig, det Murmeldyr der altid fratog dig 
dine Opfi ndelser paa Rejsen. Jeg tæn-
ker sku tit paa dig, du gamle for jeg har 
haft S.. travl med at faa dig paa Papi-
ret. Billedet er færdig, og det kommer 
i Illustreret Tidende. Jeg skal sige dig 
hvorfor – fordi hele Følget er derpaa. 
Det er ved Urupfl oden der ved Stene-
ne du ved hvor Fjeldet gik ud i Vandet. 
Du som Hovedmanden er i Forgrun-
den. Du vil naturligvis gjøre et neder-
drægtigt Vrøvl over det, men det er nu 
saadan. … Vi er alle sammen med, du 
i Forgrunden spejdende og lytt ende 
om der dog ikke skulde snige sig blot 
en ganske lille bitt e Bjørn ud af Tyknin-
gen at du kan besejre den, for du har 
jo erfaret at ”de springer ligesom Harer 
hos os” (citat fra et brev fra konsulatet 
i Rostov). Til venstre for dig staar den 
raske Alexis høj og rank og mager som 
han var, og ved siden af ham Murmel-
dyret Reistrup, som egentlig var mere 
glubsk efter Væggelusene dine natlige 
”Bæltedyr”. Naa saa kommer jo ”Den 
skønne Kosak” kjørende med din egen 
kære hvide Hest for. Den min R.. hu-
sker allerbedst af alle Heste – og højt 
knejsende tilhest ude til højre i Billedet 
selve Hr. Mistosnikof. Du vil tænke paa 
alle de andre vi traf paa vor Vej: Kap-
teinen og Jomfruen med Moderringe-
ne – og Kosakkonen i Steppen der gik 
og holdt paa Barnets R.. og med den 
selv samme Haand tog en And op af 
Saltlagen i Krukken og rev den itu og 

delte den til de hungrige som resigne-
ret fl aaede det rare Skind af og saa paa 
Barnet … og aad og tænkte paa Karri og 
mange andre rare Sager. Ja du det hele 
var sku godt alligevel jeg ser det saa ty-
deligt alt sammen og du skal se naar jeg 
engang skal ilav med det saa springer 
det frem som Skit fra en Spædkalv”.

Hjemrejsen gik med tog fra Armavir 
til Novorossisk, over Sortehavet med 
damper til Odessa og derfra med tog 
via Warszawa til Danmark. ”Reistrup 
havde erhvervet prægtige Skitser af 
Folketyper, Heste og Landskaber; jeg 
en række uforglemmelige Indtryk, hen-
tede fra Folkelivet blandt Kubân-Ko-
sakkerne og fra den mægtige Natur”.

Det er os en glæde her at kunne præ-
sentere Reistrups stemningsfulde skit-
ser og tegninger for Liv og Levns læ-
sere.

Note

Karl Hansen Reistrups skitser fra rejsen 
til Kaukasus 1899 er indført i Næstved 
Museums protokol under numrene 
NÆM 1999:563-590. Samtlige skitser er 
tegnet på kraftigt tegnepapir med målene 
205 x 258 mm. Værkerne er udført med 
blyant, delvis optrukket med tusch. De 
fl este tegninger er her af hensyn til opsæt-
ningen vist i beskåret udgave.
I fi gurteksterne er Reistrups påskrifter 
angivet med hans divergerende bogsta-
vering af de russiske navne. Det lett er 
forståelse af hans fortolkninger at vide, 
at tryksvagt ”o” på russisk udtales som 
et ”a”. Derfor hans vekslen mellem fx 
Rostov og Rastov. Undervejs fi nder han 
ud af, at ”Pregadnoja” egentlig hedder 
”Pregradnoja”. I fi gur 24 har han taget 
fejl af årstallet!

Litt eratur

Kaarsberg, Hans: Memoirer – Person- 
og Tidsbilleder, København 1921.

Fig 3. Karl Hansen Reistrup (1863-1929) 
i rejsedragt, fotograferet af K. Wieghorst, 
Aarhus.
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Fig. 4. ”Moskov”, fem studier af russiske typer.
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Fig. 5. ”Paa Vei fra Moskov til Rastov KHR”, scene fra by.

Fig. 6. ”Paa Vei fra Moskov til Rastov, Septr. 1899, KHR”. Fig. 7. ”Paa Vei fra Moskva til Rostov, Septr. 1899, KHR”.
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Fig. 8. ”Den kjønne Kosak, Spr. 1899”. Fig. 9. ”Ammavir Sptr. 1899, KHR“.

Fig. 10. Ridende kosak.
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Fig. 11. Oksespand.

Fig. 13. ”28.9.99 KHR”, oksespand.

Fig. 12. Siddende kosak.
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Fig. 14. Studier af gammel kosak og forspændte heste. Fig. 15. ”Fra Kirken i Bistrasnóje Septr. 1899, K Han Reistrup”.

Fig. 16. ”Pregadnoja Sptr. 1899, KHR”, gadebillede fra Pregradnaja.
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Fig. 17. ”Pregadnoja, Septr. 1899 KHR”, pige med to spande på åg.
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Fig. 20. ”Hojbjergene ved Predgradnoje, Septr. 1899”, tre høstpiger og studie af okser.

Fig. 18. ”Pregadnoja 1899, KHR”, to piger, der vasker tøj. Fig. 19. Mor, der tager imod sit barn.
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Fig. 21. ”Pregradnoje Septr. 1899, KHR”, to landskabsstudier. 

Fig. 22. ”Minde om Reisen til Hojbjergene samme Dag som vi kom dertil, Sptr. 1899, KHR”.



Næstved Museum    Liv og Levn 19 - 2005                     21

Fig. 23. ”En Kjøretur fra Pregadnoje til Højbjergene mellem Urupskaja Stanitsa og Højbjerne langs Floden Urup, Septr. 1899, KHR”.

Fig. 24 . ”Højbjergene ved Pregradnoje (Kasakstanitz a) Kaukasus, Septr. 1899”.
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Fig. 25. Bjørnejæger og studier af andre  kosakker.
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Fig. 26. ”Jægerens Søn ved Urupfl oden Sptr. 1899”.
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Fig. 27. ”Oropskeia Kuban, Septr. 1899, KHR”, interiør fra kubânsk hus.

Fig. 28. ”Urupfl oden, Stanzi i Bjergene i Kaukasus Septr. 1898 (!) KHR”, bjergskov ved fl od.
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Fig. 29. Fire studier af tyrk, to i fuld fi gur stående, to af hans hoved.
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Fig. 30.  Scene fra damperen på Sortehavet med kvinder og børn på dækket.
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Fig. 31. ”Rumænisk Kvinde, Damperen paa Sortehavet, Oktr. 1899, K. Hansen Reistrup”, to studier af kvindeansigt uden og med tørklæde.
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Fig. 32. Rejseselskabet ved Urupfl oden, tegnet 1899 af Karl Hansen Reistrup som en syntese af turen til Kaukasus. 
Forrest ses Hans Kaarsberg, til venstre for ham Reistrup selv. Originalen til tegningen sendte Reistrup til konsulatet i Rostov som tak for 
den modtagelse, selskabet havde fået her. Tegningen blev endvidere gengivet i Illustreret Tidende nr. 21 fra 18. februar 1900, hvorfra den er 
gengivet her.




