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Alle i Næstved kender Peder Bodilsen, 
som han sidder højt til hest midt på 
Hjultorvet. Men hvorfor sidder han der? 
En populær forklaring er, at han skulle 
have stiftet byen Næstved den 29. no-
vember 1135. Den rigtige forklaring er 
en helt anden, og den involverer i høj 
grad ikke blot hans brødre, men først og 
fremmest hans moder, fru Bodil.
Men da man i 1935 samlede ind til en 
rytt erstatue i Næstved ”til minde om 
Næstveds 800-års jubilæum”, havde 
man ikke fantasi til at forestille sig, at 
en kvinde kunne have haft særlig be-
tydning for byen Næstved. Det var jo 
en rigtig industriby med papirarbejdere, 
smede og fodboldspillere. Kvinderne 
sad højst inde bag ved og sørgede for 
lønudbetalinger og den slags – og ma-
den naturligvis! Så sagen var klar: der 
skulle samles penge ind til en statue af 
Bodils søn Peder, han som ”1135 skæn-
ked store jordegodser til oprett else af 
Sct. Peders Kloster i Næstved”. Efter tra-
ditionen var det en af gårdejerne i Ris-

Palle Birk Hansen

Bodils By - Næstved

lev, der sad model for billedhuggeren 
Mathilius Schack Elo (1887-1948). Ham 
var det, som bød ind på opgaven i for-
hold til den sum penge, som borgerne i 
Næstved kunne mønstre gennem frivil-
lige bidrag, og derfor fi k vi ”Danmarks 
mindste Rytt erstatue” ud af anstren-
gelserne. Som en slags kompensation 
rejste Næstved Museums-, Turist- og 
Forskønnelsesforening og Herlufsholm 
samtidig en gigantisk mindesten på 39 
tons for Peder Bodilsen på Munkebak-
ken. ”Peder Bodilsen, byens velgører, 
fædrelandets gode søn, stifter af Sct. Pe-
ders Kloster”. Peder fi k sine monumen-
ter til overfl od. De anførte citater er fra 
monumenterne selv. Nu er der gået 76 
år. Hvor er statuen af Bodil? Og hvem 
var Bodil egentlig?

Hypotesen
Begivenhederne i 1135 er tidligere berørt 
af undertegnede i artiklen: Bodilslægten 
– af kongelig byrd?1. Her skitseres en 
hypotese, efter hvilken Bodilslægten har 
været af kongelig byrd. Hypotesen for-
klarer en lang række interessante aspek-
ter ved slægtens medlemmer og deres 
placering i samfundet.
I de mellemliggende år har hypotesen 
bundfældet sig hos forfatt eren. Det har 
endvidere betydning, at ingen har løftet 
røsten mod hypotesen. Det beviser na-
turligvis ikke hypotesen, men giver den 
fantasifulde forfatt er lyst til at dreje en 
tak mere på gevindet.

Saxo er i de senere år blevet trukket frem 
af glemslens dyb gennem Peter Zeebergs 
fantastiske oversætt else fra latin. Der er 
stadig alle de kendte forbehold omkring 
anvendelsen af Saxos oplysninger som 
en blanding af fakta, fantasi og propa-
ganda. Men af og til er det alligevel in-
teressant at se nærmere på, hvad han 
fortæller om sin egen samtid og nære 
fortid, og her indgår historien omkring 
Bodil og hendes sønner.
Om Erik Ejegod fortæller Saxo: ”Det 
eneste, der kastede en skygge over disse 
(hans) blændende legemlige og ånde-
lige kvaliteter var hans voldsomme li-
derlighed og afskyelige udsvævelser. 

Han blev led og ked af sit ægteskab og 
henlagde i stedet hele sit kærlighedsliv 
til sine elskerinders sovekamre på trods 
af at skæbnen havde givet ham en både 
smuk og høvisk hustru. Men Bodil, som 
hun hed, havde samtidig stor tålmodig-
hed med sin mands uforskammede op-
førsel.”
Saxo fortæller nu, hvorledes Bodil ta-
ger sig af de unge elskerinder og sætt er 
deres hår, så de kan tage sig bedst mu-
ligt ud. Hun er et ”eksempel på kvin-
delig langmodighed”. Saxo fortsætt er: 
”Erik fi k sønnerne Harald (Kesja), Knud 
(Lavard) og Erik (Emune), men overle-
veringen siger at han fi k den første med 
en elskerinde, den anden med sin kone 
og den tredje med en andens kone. Også 
døtre fi k han adskillige af med sine el-
skerinder.”2

En af døtrene var Ragnhild, moder til 
Erik, som efterfulgte Erik Emune som 
konge under navnet Erik Lam. Ragnhild 
giftede sig med Håkon, som havde hæv-
net drabet på Erik Ejegods broder Bjørn, 
der opererede i Holsten og Ditmarsken, 
det område, hvor senere Knud Lavard 
sad som jarl.
I den nævnte artikel har jeg argumen-
teret for, at det kunne være naturligt at 
se Bodil som Eriks datt er, helst med hu-

Fig. 1. Peder Bodilsen skænker i 1135 fa-
miliens Sct. Peders Kirke i Næstved til Sct. 
Peder, som træder på kong Nils og hans 
søn Magnus, der myrdede sin fætt er, Pe-
der Bodilsens morbroder? Knud Lavard i 
1131. Illustration fra Næstved Kalendariet 
i 1200-årene, her efter Helms 1940.

Fig. 2. Mathilius Schack Elo (1887-1948): 
Peder Bodilsen, bronze, Hjultorvet, Næs-
tved, opsat 1935. 
Foto: Jens Olsen. 
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struen Bodil Trugotsdatt er hin Lang-
modige. Det ville ikke være den eneste 
gang, at datt er er opkaldt efter moder 
som søn efter fader.

Erik Ejegods tre sønner er født mellem 
1082 og 1096, så de mange døtre er vel 
født i nogenlunde samme tidsrum. Da 
Peder Bodilsen er i fuld vigør i 1120erne, 
bør Bodil være født som et af Eriks før-
ste børn omkring 1080. Har hun selv fået 
børn i en alder af ca. 20, dvs. omkring 
1100, så har Peder været ganske, men 
ikke urealistisk ung i 1120’erne.

Bodil og Næstved
Det står ganske klart ved læsning af ga-
vebrevet fra 11353, at Bodil er den person 
i slægten, som er mest direkte knytt et til 
byen Næstved. 
Næstved var på Bodils tid omkring 500 
år gammel og havde i det tidsrum ud-
viklet sig til en storby, der bredte sig på 
begge sider af Susåen. Ved en række ar-
kæologiske undersøgelser i Næstveds 
kulturlag er det gennem årene blevet 

klarlagt, hvorledes de ældste lag i Næs-
tved er afsat omkring 500 med en bred 
margin, ligesom der er kontinuitet i lag-
følgen. Med andre ord er der ikke tale 
om en gammel bebyggelse, der forsvin-
der for at blive erstatt et af en senere by. 
Der er i Næstved stedkontinuitet tilbage 
til yngre jernalder, således som det også 
er tilfældet i den lille landsby Hjelmsø-
lille ved Susåen4.

Fra Erik Emunes tid i 1130’erne er der 
hidtil i Næstved fundet en enkelt mønt, 
slået i Roskilde. Mønten fandtes i 1991 
ved en udgravning i Brogade 45. Havde 
vi ikke de skriftlige kilder, ville vi være 
dårligt informeret om det tidlige Næs-
tved! Arkæologiske kilder fl yder ikke ri-
geligt i Næstved. Der er brug for mange 
fl ere udgravninger, før vi har belyst by-
ens historie arkæologisk. 

Det er karakteristisk for byens særlige 
placering som havneby med åhavn, at 
gavebrevet i 1135 beskriver Næstved 
som en by, der strækker sig på begge 
sider af Susåen med bydelene Store 
Næstved eller Næstweth Major på ven-
stre åbred og Lille Næstved eller Næs-
tweth Parva på højre åbred. Op gennem 
1100-årene omtaler man direkte byen 
som ”Næstved på begge Sider af Åen”. 
Flere broer, omtalt siden 1405, bandt by-
delene sammen. 

Sognemæssigt hørte Lille Næstved ”fra 
Arilds tid” til Sct. Peders Kirkes sogn. 
Sct. Mortens Kirke går sandsynligvis 
lige så langt tilbage i tid som Sct. Pe-
ders Kirke. I 1135 præciserer Bodilslæg-
ten, at de skænker den kirke i Næstved, 
som står under familiens overhøjhed, 
til klostret. Hermed indicerer de stærkt 
den anden kirke, som altså ikke står un-
der deres overhøjhed. Kun arkæologi-
ske udgravninger med heldigt udfald 

i Sct. Mortens Kirke og kirkegård kan 
bekræfte denne antagelse. Men byg-
gematerialet i de nedre dele af kirkens 
mure afslører i hvert fald den romanske 
stenkirke fra 1100-årene. Trækirken fra 
1000-årene gemmer sig måske i gulvet.
På den måde indgår Næstved i mønstret 
for de tidlige danske byer, som er karak-
teriseret ved fl ere kirkesogne med hver 
deres landdistrikt. Til Sct. Peders Sogn 
hører landsbyen Grimstrup, til Sct. Mor-
tens Sogn Aaderup6.  

Bodil har store interesser i Næstved. Hun 
skænker i 1135 jordegods i form af gårde 
i Store og Lille Næstved, ligesom hun 

Fig. 4. Bodilslægtens Gavebrev af 1135, af-
skrift 1245, Herlufsholm. 
Foto Helle Ludvigsen.

Fig. 3. Oversigt over Bodilslægtens formo-
dede forhold til kongeslægten og Trugot-
slægten efter Birk Hansen 2004.

Bodil Thrugotsdatter

Thorgunna
Sven Estridsen

Erik Ejegod

Harald Kesja
Bodil

Peder HemmingJørgen Erik Lam Valdemar

Valdemar SejrKnud 6.

Ragnhild
Knud Lavard

Thrugot Ulvsen

Sven

Eskil Sven Christiern Asser

Agge SvenEskil

konge
jarl
ærkebiskop
givere 1135-40

Erik Emune

Fig. 5. Erik Lams Gavebrev af 1140, Her-
lufsholm. Foto: Jens Olsen.

Fig. 6. Næstved omkring 1500, tegnet af 
Charlott e Clante 2005.
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skænker Møllen i Næstved. Sammen 
med sønnerne skænker hun familiens 
kirke, dvs. Sct. Peders Kirke, til klostret. 
Sønnerne Jørgen, Hemming og Peder 
boede andre steder end i Næstved, Pe-
der således i Eggeslevmagle ved Skæl-
skør, hvor kirkens tårn formodentlig 
stadig rummer hans herskabsgalleri 
med vindue til kirkerummet. Danmarks 
Kirker noterer i hvert fald, at tårnet er 
bygget omkring 1100. Hvor Jørgen og 
Hemming boede, ved vi ikke, men ef-
tersom Jørgen blev jarl (comes) over 
Smålandene (Lolland-Falster-Møn), og 
eftersom han havde jordegods på Fal-
ster, medens broderen Hemming havde 
jordegods på både Falster og Møn, så 
har de muligvis - om end slet ikke sik-
kert - boet dér. 

Hvad er Bodils forhold til byen Næs-
tved? En gennemgang af hendes gaver 
i 1135 kan belyse dett e emne.

Kirken i Næstved
En uhyre vigtig del af Bodilslægtens 
gave i 1135 er Sct. Peders Kirke. Slæg-
tens gave støtt es varmt af bispen i Ros-
kilde. Nu kan en kirke anvendes på to 
måder. Dels som bygning. Visse for-
skere har opfatt et gavebrevets ordlyd 
således, at det var meningen, at klostret 

skulle bruge selve sognekirken som klo-
sterkirke. Det ville dog støde på den 
vanskelighed, at bygningen næppe har 
været stor nok til at rumme både by-
sognets menighed – og klostersamfun-
det. Hvis Bodilslægten havde grundlagt 
byen Næstved, så kunne man have fore-
stillet sig meget ombygning og udvi-
delse i den forbindelse. Men byen var 
gammel, og der var ikke plads omkring 
Sct. Peders Kirke til at indpasse hverken 
klosteranlæg eller store kirkeforlængel-
ser. Forklaringen på mysteriet er, at klo-
stret fi k kirken som indtægtskilde – så 
den hjalp med at fi nansiere det ny mun-
kesamfunds egen ny klosterkirke. Og 
klostret med klosterkirken blev bygget 
uden for Næstved, i skoven mod nord, 
hvor anlægget ikke forstyrrede ældre 
byggeri.
Kirken som indtægtskilde er den an-
den måde, hvorpå man kan nytt iggøre 
en kirkebygning. Indtægten er netop på 
Bodils tid blevet indført omkring 1100 i 
forbindelse med oprett elsen af det dan-
ske ærkesæde i Lund7. Midlet til en stabil 
kirkeordning var tiende-afgiften. 10 % af 
al produktion gik nu til kirken, delt i an-
dele til præsten, kirkebygningen, bispen 
og principielt de fatt ige. I vore dage, 
hvor vi betaler omkring 50 % af vor ind-
tjening i skat og 25 % oven i alle varer, 
vi køber derudover, er 10 % jo ikke me-
get. Men det har været et samfunds-
mæssigt kvantespring at enes om denne 
kirkeskat for alle. Tiendeafgiften, især 
den del, der hedder fabrica eller bygge-
fonden, er en del af forklaringen på det 
gigantiske kirkebyggeri i sten, som sæt-

ter ind i 1100-årene. Bodilslægtens ga-
vebrev indeholder den ældste omtale 
af tiendeafgiften i Danmark. Her hand-
ler det om bispens andel af tiendeafgif-
ten af Næstved, som han nu afgiver til 
det ny kloster – sammen med sin andel 
af en lang række andre kirkesogne i Ros-
kilde Stift.  Selv om det kun er måske 3 
% af Næstveds og de andre besiddelsers 
indtjening, så er det sammenlagt store 
summer, som nu årligt glider i Skovklo-
sters kasse.

Store Næstved
Først giver Bodil i 1135 ejendomme i 
Store Næstved på tilsammen 1 1/4 bol, 
hvilket i moderne ører måske lyder af 
lidt. Men det lille tal svarer til et større 
antal bygårde. Et bol var en regneenhed, 
der i praksis var opdelt i mange enheder, 

Fig. 7. Næstved, Lille Næstved og Grim-
strup 1861, Kort- og Matrikelstyrelsen.

Fig. 8. Rekonstruktion af Bodilslægtens 
stenkirke i Næstved, Næstved Museum.

Fig. 9. Johannes Mejer: Næstved 1658, her efter Andersen 1987 s. 22.
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ikke mindst i byerne. I landsbyerne sva-
rer et bol typisk til mellem 80 og 110 tøn-
der land8. Et bol kunne deles i halvgårde, 
kvartgårde, ott endedelsgårde og mindre. 
Så 1 ¼ bol svarer til et antal bygårde.

Helms har arbejdet med antallet af gårde 
i Store Næstved. Han kommer frem til, 
at gaven i 1135 og eventuelle erhvervel-
ser frem til 1267 må repræsentere ca. 
12 gårde, huse og grunde9. Tallet op-

står ved at fratrække antallet af klostrets 
godserhvervelser (52) i årene 1267-1481 
fra antallet af klostrets lejere (64) i 1481. 
Beregningsmetoden forekommer noget 
usikker, hvilket man kan overbevise sig 

Fig. 10. Resens Prospekt 1677, efter aftryk i Næstved Museum, NÆM 346.
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om ved at sammenligne Helms’ lister 
med Aage Andersens lister fra 198810. 
Aage Andersen har fundet yderligere en 
række gårde, så vi kan ikke være sikre 
på de nøjagtige antal, men tallene giver 
formodentlig en vis fornemmelse. Se-
nere går det stærkt. I listen over erhver-
velser hos Helms indgår yderligere 15 
gårde og grunde, erhvervet 1481-1530.
I 1865 udgør antallet af hovedmatrik-
ler i Næstved 310. Der er i mellemtiden i 
høj grad sket delinger af grundene, hvil-
ket er karakteristisk for byerne. De lig-
ger fastlåst bag bygrænserne, så de gode 
tider i 1400-årene og siden fra midten af 
1800-årene fører til, at man deler grun-
dene og bygger i højden. Byerne opfører 
sig som gærdej i en skål!

Hvordan har klostret håndteret denne 
gave på 1 1/4 bol? Hvordan vidste de 
nøjagtig, hvilke borgere, der nu skulle 
betale årlige afgifter til klostret i stedet 
for til Bodil? Der må have foreligget en 
særlig liste, som klostrets embedsmænd 
gik frem efter. Senere skriver abbed Jeip 
årligt en sådan liste, bevaret fra årene 
1467 – 1481. Rækkefølgen skifter fra år 
til år. En mulighed er, at klostret fra be-
gyndelsen fi k en brøkdel af alle afgifter i 
byen ud fra 1 1/4 bol i forhold til det sam-
lede, desværre ukendte boltal i byen.

Bodils gave i Store Næstved er altså væ-
sentlig større end angivelsen 1,25 bol la-
der ane, den svarer nok mindst til 10-12 
bygårde. 

Lille Næstved
Endnu mere frapperende er det at høre, 
at Bodil giver halvdelen af Lille Næs-
tved til det ny kloster. Denne formule-
ring mere end antyder, at hun indtil da 
ejede hele Lille Næstved. Igen mangler 
vi listen over, hvilke gårde det præcis 
handler om. Enten har der eksisteret en 
sådan liste. Eller klostret har fået halv-
delen af de samlede indtægter af Lille 
Næstved på tværs af ejendommene. 
Abbed Jeip noterer i årene 1467-1481 
omhyggeligt de enkelte lejere og de-
res afgifter. Så på hans tid i det mind-
ste betalte de pågældende lejere direkte 
til klostret.

Vi må forudsætt e, at Bodil har fort-
sat med at oppebære indtægterne af 
sine øvrige gårde i Store Næstved og 
den anden halvdel af gårdene i Lille 
Næstved. At hun fortsat har ejet gårde 
i begge bydele, derom vidner formu-
leringen af gaven, som netop ikke er 
”mine besiddelser i Store og Lille Næs-
tved”, men brøkdele af det aktuelle an-
tal gårde i de to bydele.

I 1481 er der 32 lejere i Lille Næstved 
efter abbed Jeips liste at dømme. Altså 
bør der have været mindst ca. 60-65 
gårde og huse i bydelen. På det kort, 
som Johannes Mejer tegner af Næs-
tved i 1658, er Lille Næstved markeret 
med 9 grundblokke, hver med et antal 
grunde (fi g. 9)11. Tegningen skal natur-
ligvis ikke tages direkte for pålydende, 
men den understreger, at Lille Næstved 
endnu i 1658 var en markant del af byen 
Næstved. Ca. 19 år senere tegner Peder 
Hansen Resen Lille Næstved som en 
decideret landsby, baseret på 8 grund-
blokke med 8-9 gårde og en del huse 
(fi g. 10)12. Forskellen mellem de to kort 
viser den udvikling, som Lille Næstved 
tog fra at være en del af byen til at blive 
en landsby, en udvikling, som sandsyn-
ligvis tog sin begyndelse i 1400-årene, 
da kongen generobrede sit torv med 
Store Næstved fra Skovkloster (se ne-
denfor). Fra at være hovedindfaldspor-
ten til byen Næstved blev Susåen nu 
grænsen mellem købstaden Store Næs-
tved og landsbyen Lille Næstved. Først 
med kommunalreformen i 1970 blev så-
rene helet og Næstved genskabt. Og 
med strukturreformen i 2007 blev Næs-
tved så endelig genforenet med hele sit 
ældgamle opland.

Ladby Ore
Bodil skænkede også halvdelen af Ladby 
Ore, dvs. skovene mellem Næstved og 
Ladby. Denne del af gaven er vigtig, for 
det er her i skoven, det ny kloster vælger 
at rydde en tomt og bygge det ny klo-
ster. Her beslaglagde byggeriet ikke ek-
sisterende og indtægtsgivende agerjord. 
Samtidig kunne herreklostret få en iso-
leret placering i fred og ro på afstand af 
den gamle storby Næstved, sådan som 
benediktinere foretrækker det, når det 
er muligt. Det tømmer, som eventuelt 
mått e fældes for at få grunden ryddet, 

kunne anvendes til de nye huse, som 
skulle rumme klostrets beboere. 
Sandsynligvis beholdt Bodil selv den 
anden halvdel af Ladby Ore.

Torp
Ydermere skænkede Bodil landsbyen 
Torp til klostret. Det er overvejende 
sandsynligt, at der her er tale om lands-
byen Grims Torp, vestlig nabo til Lille 
Næstved, i dag Grimstrup. Helms anfø-
rer: ”Grimstrup må meget tidligt være 
kommet i klostrets besiddelse, eftersom 
den nævnes allerede i Valdemar den 
Stores privilegium for Næstved Kloster 
ca. 1164. Den vedblev at tilhøre Skovklo-
ster hele middelalderen igennem …”13 

Grimstorp omfatt ede en hovedgård og 
2-3 mindre gårde samt huse. Skovklo-
ster forpagtede Grimstrup ud, indtil 
Herluf Trolle overtog landsbyen med 
klostret i 1560. Ud over hovedgården 
og de andre gårde og huse omfatt ede 
Grimstrup fl ere herligheder. Fiskeriet 
i åen Even og skoven Grimstrup Lund, 
der strakte sig ned på halvøen mellem 
Susåen og Even, tilhørte begge Skovklo-
ster. Dog mått e forpagteren bruge vind-
fælder i skoven til eget formål. Desuden 
rummede Grimstrup nogle vigtige ler-
grave, hvis ler man ikke mått e sælge til 
hverken Næstved eller andre uden Skov-
klosters godkendelse. Næstved Museum 
fandt faktisk i 2002 en teglovn på Suså-
gårds jord ned mod åen14 som et supple-
ment til de to teglovne, der i 1930’erne 
dukkede op på den østlige side af Ler-
bjerget, så her taler skriftlige kilder og 
arkæologiske fund samme sprog15.

Bodils Mølle
Det sidste element af Bodils storslåede 
gave er Bodils Mølle. I Jylland er der nok 
spor af endnu ældre vandmøller, men 

Fig. 11. Skovklosters ældste klosterkirke, færdig o. 1200, efter Helms 1940.
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Bodils Mølle er den første vandmølle 
(molendinum) i Danmark, som omtales 
i en skriftlig kilde. Det er yderligere in-
teressant, at Bodils Mølle bevisligt er en 
stormandsejet, sandsynligvis oprindelig 
kongelig vandmølle, som i 1135 bliver til 
klostermølle. Det er altså ikke benedik-
tinerne, som indfører den ny teknologi 
til Næstvedegnen - munkene får en alle-
rede eksisterende vandmølle.

Hvor lå Bodils Mølle? En mulighed er, 
at den var forgænger for Gamle Magle-
mølle på samme plads ved Susåen. Det 
kunne for så vidt gå godt i spænd med 
den senere omtalte mulighed af at be-
tragte Vinhuskarreen m.m. som den 
gamle kongsgård, senere Bodils Gård. 
Maglemølle ligger for enden af det om-
talte areal, og det ville være ganske na-
turligt, om den engang før 1135 var 
bygget på kongens egen jord.
Men det er slet ikke sikkert. Ser vi på 
vandmøllerne i Næstved Kommune ge-
nerelt, så ligger de meget ofte ved gan-
ske små bække, der fungerer som tilløb 
til de store åer. Teknisk set er forkla-
ringen den naturlige, at en vandmølles 
drift er afh ængig – ikke af voldsomme 
vandmasser, men af en stabil møllesø, 
og en sådan etableres enklere i en min-
dre bæk end i den store å. Derfor er der 
den oplagte alternative mulighed, at Bo-
dils Mølle har ligget ved et af afl øbene 
fra Munkesøen, som dermed kan have 
fungeret som den stabile møllesø.
Maglemølle eller Store Mølle (det la-
tinske ord magnus, på dansk magle, 
betyder stor), lå bevisligt ved Susåen 
omkring 1300, hvor den blev liggende 
helt frem til 1872. 

Når Bodil skænker møllen til et nystif-
tet kloster, så fortæller det os, at møl-
ledriften allerede på det tidspunkt var 
baseret på et system, hvorefter man be-
talte afgift for at få sit korn malet til mel. 
Mølledrift er i lange perioder et konge-
ligt privilegium. Det er naturligvis der-
for, klostret får møllen. Ganske som det 
er tilfældet med kirken, er det de faste, 
årlige indtægter, som har betydning 
for det ny kloster, ikke møllen og dens 
kværn eller kværne i sig selv.

Midsommergælden
Kong Erik Lam, Bodils nevø, skænker 
i 1140 hele midsommergælden af Næs-
tved til det ny kloster. 
Midsommergæld var en grundskat, som 
byernes beboere betalte til kongen til 
Sct. Hans. Midsommergælden af Næs-
tved By er yderligere en årlig indtægts-
kilde af betydelig størrelse, som klostret 
herefter får glæde af. Til sammenligning 
tjener, at kong Erik Emune i 1135 giver 
munkene i Ringsted Kloster 10 mark af 
midsommergælden af Ringsted, altså 
kun en del af den samlede indtægt16.

Torvet
Fra Erik Lams Gavebrev af 1140 ved vi, 
at kongen ejede torvet i Næstved frem 
til 1140, hvor han skænkede alle sine tor-
veafgifter og de fl este af bytingets bøder 
til klostret. 
Det forhold, at kongen forbeholder sig 
de største, ganske vist sjældne bøder, 
viser, at torvet også fremover formelt 
tilhørte kongen, men de fl este af indtæg-
terne frasagde han sig i 1140.

Hvad kan vi lægge i det faktum, at Bodil 
ejer store dele af Næstved, medens kon-
gen indkasserer midsommergælden og 
ejer torvet? 
En oplagt forklaring ville være, at Næs-
tved oprindelig var en kongelig by med 
kongeligt torv. I lyset af hypotesen om 
Bodilslægtens kongelige byrd fører det 
logisk frem til, at Erik Ejegod giver byen, 
dvs. et stort antal af bygårdene, i medgift 
til sin datt er, så hun har noget at leve af – 
men beholder den store pengemaskine, 
som det kongelige torv med bytinget er, 
for sig selv. Faders torv i datt ers by! En 
anden mulighed er, at hun arver byen, 
da Erik dør i 1103 på pilgrimsrejse. 

Hypotesen indebærer, at Næstved tid-
ligt er del af kongens patrimonium, dvs. 
hans personlige ejendom og arv. Dett e i 
modsætning til kongelevet, som er det, 
der hører til det kongelige embede. En-
delsen -lev som i Rislev svarer til ”arv”, 
et ord, der ser ud til at være i brug i lø-
bet af ældre germansk jernalder17. 
Karrebæk opregnes som kongelev i Val-
demars Jordebog fra 1200-årene mellem 
andre vigtige steder som Tårnborg, Ant-
vorskov, Haraldsted, Heddinge og Vor-
dingborg18. Den, der besad Karrebæk, 
kontrollerede indsejlingen til Næstved, 
”Rydningen bag Næssene”. Karrebæk 
var kongelev frem til 1293, da kongen 
pantsatt e landsbyen til anden side. 

I 1135 og 1140 skænker kongedatt eren 
Bodil og hendes nevø, den ny konge 
Erik henholdsvis et stort antal bygårde 
og de fl este af indtægterne af torvet til 
det ny Næstved Sct. Peders Kloster.

Bodils arv eller medgift omkring 1100 
ses i lyset af, at hun gifter sig med en el-
lers ukendt mand ved navn Bonde. Vi 
kan formode, at han har været stormand 
af nu ukendt slægt. Bonde er hans for-
navn, ikke slægtsnavnet, så vi ved intet 
om ham eller hans ophav endsige hans 
våbenskjold. Men kongen sørgede med 
sin medgift for, at datt eren ikke skulle 
lide nød.

Sønnerne Peder, Jørgen, Hemming og 
Ubbe kaldte sig efter deres moder, da hun 
var den vigtigste i det ægteskab19. Her-
med har vi en klar parallel til en dansk 
konge, som ligesom Bodilsønnerne kal-
der sig efter sin moder, nemlig Svend 
Estridsen, i øvrigt Bodils farfar i henhold 
til hypotesen. Denne brug af matronymi-
kon i 1000- og 1100-årene belyser kvin-
dens status i den tidlige middelalder, før 
kirken fi k påvirket den i negativ retning.

Da Bodils broder Knud Lavard bliver 
myrdet i 1131 af fætt eren Magnus, søger 

Fig. 12. Maglemølle, ca. 1870, foto Hans Hansen (1829-1920). NÆM TP 1965,194.
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Bodilslægten hævn. Det i sig selv rimer 
godt med antagelsen om, at Bodil og 
Knud er søskende. Da Erik Emune, som 
er Knuds og Bodils halvbroder, vinder 
den danske krone i slaget ved Fodevig 
i 1134, fejrer slægten sejren med de to 
store klosterstiftelser, nemlig Ringsted 
Kloster og Næstved Sct. Peders Kloster, 
begge i 1135. I denne forbindelse er det 
af mindre betydning, at klostret i Ring-
sted sikkert er ældre, men skrantende, 
indtil Erik Emunes store donation rett er 
foretagendet op i 1135. Klostret i Ring-
sted er en skakbrik i familiens forsøg 
på at få Knud Lavard helgenkåret som 
martyr, hvilket lykkedes i 1169. 

De danske klosterstiftelser er på de tider 
normalt kongelige eller biskoppelige20. 
Hypotesen om Bodil som kongedatt er 
bringer også stiftelsen af Næstved Sct. 
Peders Kloster inden for denne grund-
regel.

Holder antagelserne stik, så er Bodil gan-
ske enkelt byen Næstveds ejer indtil 1135 
og den delvise ejer efter 1135. Det vil der-
for være ganske naturligt, at Næstved By 
sætt er langt mere fokus på Bodil som en 
af Næstveds stærke kvinder.

Bodils Gård
På de tider var der tradition for, at stor-
mændene havde en stærk fi nger med 
i spillet om kirkerne. Ofte var der en 
stærk forbindelse mellem kirke og stor-
mandsgård, eventuelt med fysisk for-
bindelse via en overdækket gang fra 
gården til herskabsgalleriet i kirkens 
tårn. Vi ved, at Sct. Peders Kirke tilhørte 
Bodilslægten. På den baggrund er det 
interessant at se lidt nærmere på, hvor 
Bodil kan have boet i begyndelsen af 
1100-årene. Har hun arvet byen, har hun 
givetvis også arvet kongens gård i byen. 
Hvor kan kongens gård og dermed Bo-
dils Gaard have ligget i Næstved?

Sct. Peders Kirke ligger ud til skræn-
ten, der kaldes Stueklinten, og som dan-
ner sydgrænse for kirkegården. Mod 
syd har hendes gård derfor næppe lig-
get. Det er her, vi i dag fi nder Boderne 
og Bredstrædeparkeringen. Altså vil vi 
vende os mod vest, nord eller øst for 
at fi nde den mulige placering af Bodils 
Gaard. Mod nord skærer Kirkestræde 
bebyggelsen op i to dele, så her lå stor-
mandsgården næppe. Mod øst skæ-
rer Købmændenes Gade, 1305 Platea 
Mercatorum, tilsvarende området op i 
to dele. Men mod vest ser det anderle-
des ud. Her ligger en samlet karré eller i 
middelalderens sprogbrug ”holm”. Det 
er den direkte oversætt else af romernes 

”insula”, en ø eller en karré, som omgi-
ves af 4 gader. I 1528 talte man om ”alt 
den holm om, som Tyge Due boede”21. 
I dag kalder vi området for Vinhuskar-
réen. Spørgsmålet er naturligvis, om 
Vinhuskarréen kan tænkes at repræsen-
tere Bodils Gaard.

I dag defi neres Vinhuskarreen af ga-
derne Vinhusgade, Kirkepladsen, Far-
vergade og Brogade. Men undersøgelser 
i Brogade viser, at denne gade er rela-
tiv ny, at den sammen med Kindheste-
gade skal ses som en tidlig omfartsvej 
fra 1500-årene, der kortslutt er trafi k-
ken fra Store Bro til Ringstedport uden 
om byens centrale dele. Vinhuskarreen 
har derfor sandsynligvis oprindelig 
gået ubrudt til Susåen og dermed væ-
ret endnu større end i dag. Jævnfør den 
ovenfor omtalte mønt fra Erik Emune, 
der netop er fundet i dett e område.

For at vurdere, om Vinhuskarréen som 
areal overhovedet kan sammenlignes 
med en storgård, kan vi se på et par af 

de få undersøgte storgårde fra tiden. 
Ved Vorbasse i Jylland har man under-
søgt den gamle landsbys forskellige fa-
ser. I fasen fra sen vikingetid indgår en 
gård, som er væsentlig større end de 
andre gårde. Denne gård måler 120 x 
200 m22. Nord for Århus har man i Lis-
bjerg undersøgt en tilsvarende storgård 
med egen kirke. Gården måler 110 x 
170 m23. Vinhuskarréen i Næstved må-
ler mod kirken ca. 60 m, i længden ca. 
300 m til åen. Arealerne er henholds-
vis 24.000, 19.000 og 18.000 m2. Vinhus-
karréen har derfor en størrelse, som er i 
underkanten af arealet for en jysk stor-
mandsgård, men topografi en kan have 
spillet ind her i Næstved, hvor Susåen 
og Stueklinten sætt er nogle grænser. 
Men sammenligningen viser, at Vin-
huskarreen vestud til åen er et rimeligt 
bud på arealet til en storgård, stor nok til 
Erik Ejegod, når han var på disse kanter, 
og hans datt er Bodil, da hun stiftede bo.
Vi skal forestille os en gård, omgivet af 
hegn. Gårdens hovedbygninger ligger 
centralt, eventuelt suppleret af bygnin-

Fig. 13. Storgård i Vorbasse i 1000-årene, tegnet af Flemming Bau, gengivet efter Jensen 2006.

Fig. 14. Matrikelkort 1865, Kort- og Matrikelstyrelsen, ”Bodils Gaard” (rød) markeret.

N
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ger langs hegnet. Der er i sådan en gård 
masser af gårdsplads til aktiviteter og til 
heste og andre husdyr.

Museet havde lejlighed til at grave i 
østenden af denne karré i 1984 og 1985, 
da der var plan om at indrett e en stor 
restaurant i Vinhusets fredede middel-
alderkælder24. Planen blev opgivet un-
der hensyn til fredningen. Vi fandt spor 
af støberivirksomhed fra vikingetid el-
ler tidlig middelalder, og vigtigst: vi 
fandt 15 skifter af hjørnet af en middel-
alderlig teglstensbygning, som rimer 
godt med de skriftlige kilders fortæl-
ling om, at byens rådhus oprindelig lå 
vest for Sct. Peders Kirke, men senere 
omkring 1500 fl ytt ede om ved nordsi-
den af kirken. 

Rådhuset, som vi fandt, var en typisk 
senmiddelalderlig teglstensbygning. Et 
rådhus forudsætt er et byråd og borg-
mestre. Næstved Byråds segl kendes fra 
1280, byens lov blev allerede kopieret 
i Nakskov i 1274, så bylov og byråd er 
ældre end 1274. Men hvornår det første 
rådhus blev bygget, ved vi ikke.

Da teglstenshuset ligger skævt i forhold 
til gadenett et, må det have ligget frit på 
en større plads, som vi delvis kender. 
Det åbne byting lå nemlig tidligere ved 
siden af rådhuset.

Erik Lam opregner i sit gavebrev fra 
1140 sine indtægter af bytinget, det vil 
sige bøderne, som man betaler, når man 
dømmes af kongens foged. Bytinget 
med stokkene eller bænkene under åben 
himmel lå formodentlig lige vest for Sct. 
Peders Kirke, under nuværende Vinhus. 
Det er også her ved det åbne byting, det 
første rådhus bygges. Senere fl ytt es først 
rådhuset, derefter også bytinget om ved 
nordsiden af kirken, hvor bytinget kom-

mer under tag i huset ved siden af by-
rådssalen i det, vi i dag kalder Det gamle 
Rådhus.

Erik Lams torv har i 1140 sandsynligvis 
ligget langs nordsiden af Sct. Peders Kir-
kegård25. Dett e areal var endnu i 1677 by-
ens Axeltorv. Først senere i renæssancen 
rykkede navnet over til det ny Axeltorv, 
som vi kender det i dag. Torveafgifterne, 
som klostret fi k i 1140, var handelsafgif-
terne af den handel, som foregik på Tor-
vet og de tilstødende gader.

Vinhuskarreen kan være et godt bud på 
Bodils Gård, den gamle kongsgård fra 
den gang i 1000-årene, da byen var kon-
gens by, som senere afgav plads til by-
ens byting og rådhus, da disse for byen 
så vigtige institutioner blev oprett et i 
den tidlige middelalder. Da Bodil var 
død og borte og familien spredt for alle 
vinde, gled den gamle gård ned og blev 
delt op i almindelige bygårde omkring 
bytinget og rådhuset. 

Senere konger følte manglen på en 
kongsgård som et problem. De var tvun-
get til at indlogere sig i de store klostre, 
fx Gråbrødreklostret i 1270. Indtil Val-
demar Att erdag indledte forhandlinger 
med Skovkloster i 1353 om at overtage 
den gamle borgruin i byens sydlige ud-
kant ud til Susåen, den samme borg, 
som han selv havde indtaget fra holste-
nerne i 1345 efter at have belejret den 
forgæves i 1344. Formålet var at få en 
ny kongsgård, men nu i form af en ve-
ritabel borg. Skovkloster betingede sig, 
at gårdens bygninger ikke mått e bygges 

højere end 19 m, hvilket viser, at man 
planlagde en borg med tårne og tinder. 
Men handelen gik i vasken. Borgruinen 
levede videre som ”tre høje (volde og 
banke), der kaldes Husvolden”26.

For at opsummere hypotesen: Bodil 
var kongedatt er, fi k eller arvede byen 
Næstved fra sin far Erik Ejegod og over-
tog hans gård i Næstved. Denne ejen-
dom kan have ligget vest for Sct. Peders 
Kirke, som tilhørte Bodilslægten. Det 
var i hvert fald her vest for kirken, at 
man udlagde jord til bytinget og til by-
ens første rådhus. 
Senere i 1353 lå Valdemar Att erdag i for-
handlinger med Skovkloster om en ny 
kongsgård/kongeborg i Næstved, byg-
get på ruinen af holstenernes borg Hus-
volden, som beskytt ede indsejlingen til 
havnen. Men projektet løb ud i sandet.

Ovenstående blanding af facts og tanke-
spind viser forhåbentlig, at der er behov 
for mange fl ere arkæologiske udgrav-
ninger i Næstved. Næstved er erklæ-
ret kulturarvsareal, hvor der er særlige 
betingelser for at kunne bygge nyt. At 
lukke øjnene og ødelægge byens under-
jordiske arkiv med nedrammede beton-
pæle er ikke vejen til større forståelse af 
byens fantastiske historie. Kun kontrol-
lerede udgravninger kan bringe os den 
viden, som vi har så hårdt brug for i 
en af Danmarks ældste byer! Har man 
ikke råd til arkæologiske udgravninger, 
så bør det underjordiske arkiv have lov 
til at ligge i fred og ro, så senere slægter 
kan få svar på alle de spørgsmål, vi kan 
stille i dag.

Fig. 15. Hjørnet af Næstveds ældste rådhus 
under Vinhuset, set gennem hul i foran stå-
ende murværk. Foto: Jens Olsen.

Fig. 16. Matrikelkort 1865, Kort- og Matrikelstyrelsen, Bytinget (grøn) med ældste rådhus og 
Gamle Axeltorv (grå) markeret.
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Skæbnen spillede mig for nogle år si-
den et brudstykke af en kakkel med en 
nøgen kvinde i hænde (fi g. 1). Et an-
det skår fra samme fund viste hende i 
kompliceret netværk af beslagornamen-
tik og rulleværk (fi g. 2). Hvem var hun? 
Hvad var meningen med hende? Hvem 
var billedskæreren, og hvor havde han 
fundet forlægget dertil? Kaklen stillede 
spørgsmål på spørgsmål, der i de efter-
følgende år ikke blot førte mig gennem 
museers magasiner og registranter og 
søgen efter oplysninger i faglitt eratu-
ren, men også til steder, hvor lignende 
samtidige billedlige fremstillinger var at 
fi nde. Denne artikel handler om de iagt-
tagelser og refl eksioner, der er gjort un-
dervejs i forløbet. 

Da Nationalmuseet i begyndelsen af 
1980’erne foretog omfatt ende udgrav-
ninger forud for byggeriet af et nyt bib-
liotek i Slagelse, blev der også mulighed 
for en mindre undersøgelse af et område 
nær det sted, hvor man ved kloakering i 
1960 havde fundet en del keramik1. Det 
var fejlbrændinger og skår med glasur 
på brudfl ader, der viste, at det mått e 
dreje sig om aff ald fra et nærliggende 
pott emageri fra 15-1600-årene, hvis ek-
sistens man hidtil ingen anelse havde 
haft om. Blandt skårene var også brud-
stykker af matricer, dvs. de forme, der 
brugtes ved fremstilling af ovnkakler. Et 
af kakkelskårene havde påskriften ”PE-
TER POTMAG” – spejlvendt! Den ellers 
ukendte, ikke for kloge Peter Pott ema-
ger havde ridset sit navnetræk retvendt 
i en gammel matrice. 
I 1960’erne havde man fra offi  cielt hold 
ingen større interesse for et renæssance-
pott emageri i provinsen, genstandene 
forsvandt, og et stort område med pot-
temageriaff ald bortgravedes senere ved 
anlægningen af en parkeringsplads.

I et lille nyåbnet sonderingsfelt i 1981 på 
den samme lokalitet stødte man - som 
håbet – att er på laget med pott emageraf-
fald. Det indeholdt udover en anseelig 
mængde brugskeramik i form af brugte 
og fejlbrændte stjertpott er, skåle og 

Ole Kristiansen

Den skønne Fortuna
- en sjællandsk kakkel - men hvem skar patricen?

fade også mange skår 
af ovnkakler. I alt re-
præsenterede kakkel-
skårene 55 forskellige 
kakkeltyper. Desuden 
fandt man 11 mere el-
ler mindre fragmente-
rede kakkelmatricer fra 
1500-årene. At man var 
tæt ved selve pott ema-
geriet med værksted og 
ovn viser fundet af en 
modellerpind og et af-
drejningsjern af bronze, 
fl iser med stemplet lil-
jemønster både med 
og uden grøn glasur 
brugt som ovnindsatser 
med fastbrændte, klø-
verbladformede trefød-
der, skår af fejlbrændte, 
halvsmeltede stjertpot-
ter samt skår af kak-
ler og brugskeramik 
med glasur på brudfl a-
derne. Værkstedet med 
den alsidige produk-
tion må have fungeret 
i den sidste tredjedel af 
1500-årene og de før-
ste tiår af 1600-årene. 
Mod slutningen af funk-
tionsperioden har værkstedet arbejdet 
med reparation og omsætning af ovne, 
derom vidner de mange sodsværtede 
kakler fra de første årtier af 1600-årene.

Kaklerne og matricerne fra Slagelse re-
præsenterede alle undtagen én vel-
kendte typer fra landene omkring 
Østersøen. Denne ene undtagelse vakte 
naturligvis speciel interesse. Den var 
tilsyneladende kun kendt på Sjælland 
og i Skåne. I nordtyske kystbyer som 
Rostock og Stralsund med de mange 
kakkelfund kendte man den ikke2. På 

Fig 1. Den nøgne kvindekrop fra pott ema-
gerens aff aldsdynge i Stenstuegade i Sla-
gelse. 
Foto: Ole Kristiansen.

Fig 2. Omgivet af et kompliceret mønster af 
beslagværk står hun med et klæde i hænderne 
i en kartouche. Stenstuegade i Slagelse.
Foto: Ole Kristiansen.
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eller på en delfi n, der svømmer hid og 
did i havet. I hænderne holder hun et 
sejl, der fører hende derhen, hvor vin-
den nu blæser. Det lange, fl agrende hår, 
som man ser på de fl este fremstillin-
ger af hende, er her blot blevet til nogle 
spidse takker, der fejlagtigt kunne for-
veksles med en krone (fi g. 5). 

Blandt de mange gengivelser af FOR-
TUNA er ligheden med en italiensk me-
dalje fra 1495 så stor, at den kunne være 
forlæg eller i det mindste kraftig inspi-
ration for patriceskærerens forenklede 
gengivelse5 (fi g. 6).

På den nederste del af kaklen under bil-
ledfeltet ses to kartoucher (fi g. 4). I den 
øverste står årstallet 1585 tydeligt med 
fordybet skrift, i den anden initialerne 
AS. Fordybede bogstaver og tal på en 
kakkel stammer fra patricen eller er ind-
ridset i selve kaklen, hvilket er yderst 
sjældent. Ophøjede tegn derimod frem-
bringes ved at stemple eller skære dem 

i matricen. Årstallet angiver således pa-
tricens alder og det tidligste tidspunkt, 
hvor den sammenrodede og evt. udjæv-
nede skårdynge kan være dannet; de 
øvrige skår kan både være yngre og æl-

dre. Kaklen selv og for den sags skyld 
også matricen dertil kan imidlertid være 
langt yngre og fremstillet, lige til typen 
engang i 1600-årene ikke længere le-
vede op til tidens smag. Der var skår af 
fl ere kakler med FORTUNA, nogle med 
grøn, enkelte med gul eller brun, men 
de fl este med sort glasur. Dett e passer til 
slutningen af 1500-årene, hvor smagen 
for kaklernes glasur efterhånden æn-
drede sig fra den mere kulørte stil med 
grønne, gule eller endog polykrome 
kakler til mørke farver som dybbrun el-
ler helt sort. Udviklingen afspejler, at 
man tilpasser kaklerne til den nye, sorte 
underovn af støbejern. Flere af skårene 
var derfor også helt uden glasur og be-
regnet til sværtning med eisenfarbe el-
ler ovnsværte. 

Tydningen af den anden kartouche med 
initialerne er mere kompliceret1. Da den 

Fremstillingen af en ovnkakkel begynder med, at en billedskærer skærer en 
patrice, en retvendt, positiv udgave af den færdige kakkel. Over denne træpa-
trice tager kakkelmageren nu et aftryk i ler, hvorved han står med en matrice, 
som kan brændes til keramik. I denne proces svinder billedet 10 % fra patrice 
til matrice. Nu kan han efterfølgende lave aftryk i den negative og konkave 
matrice, hvorved han står med positive kakler, der yderligere svinder ca.10 % 
under tørring og brændingen alt efter lertype og fugtighed. 
Kakkelmageren kan lave piratkopier af fl ott e kakler ved at bruge dem som pa-
tricer og følge den skitserede fremgangsmåde, men hans kopier bliver nu ca. 
18 % mindre end de originale kakler. Fremgangsmåden er ofte fremført, men 
kun meget sjældent dokumenteret. 

den øverste halvdel af en buet, sortgla-
seret kakkel ses den nøgne kvinde i et 
billedfelt, omgivet af beslagornamentik 
og kartoucher (fi g. 3). Ved den efterføl-
gende bearbejdelse af fundet viste det 
sig, at skåret havde en nøjagtig paral-
lel i en hel kakkel fra Sandbakkefundet i 
Næstved, beskrevet med tegning af mu-
seumsinspektør Kai Uldall i National-
museets Arbejdsmark 1934 3 & 4 (fi g. 4). 
Den nøgne kvinde forestiller FOR-
TUNA, den personifi cerede lykke eller 
skæbne, gengivet i en forenklet udgave, 
nødvendiggjort af billedfeltets størrelse 
og form. Normalt ville hun stå på en 
kugle i uforudsigelig, ustabil ligevægt, 

Fig. 3. Tilsyneladende har denne kakkel 
haft en meget lokal udbredelse begrænset 
til Sydvestsjælland og Øresundsregionen, 
men meget kan gemme sig uregistreret i 
museers magasiner. 1. Næstved, 2. Skæl-
skør, 3. Slagelse, 4. Sorø, 5. Køge. 6. Køben-
havn, 7. Malmø, 8. Helsingør. 
Tegning: Ole Kristiansen.

Fig. 4. Uldalls rekonstruktionstegning sam-
menkopieret med skåret fra Stenstuegade i 
Slagelse. (Efter Uldall 1934). 

Fig 5. Fortunas hår, der eller afb ildes langt 
og fl agrende i vinden, er her misforstået og 
gengivet, så det ligner en krone. Kakkelskår 
fra Helsingør. 
Foto: Ole Kristiansen.

Fig 6. Denne italienske medalje af Niccolo 
Spinelli Fimentino fra 1495 med lykkens 
gudinde Fortuna har en slående lighed med 
kvinden på kaklen. Skikkelsen og stillin-
gen er den samme, men i stedet for et klæde 
holder hun et sejl over hovedet. Heller ikke 
havet med delfi nen og ansigtet, der blæser 
vind i hendes sejl, er med på kaklen. Kak-
lens Fortuna er gengivet i det, der kaldes 
”forkortet” udgave. (Efter Hals 1987).

2 1
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omtalte kakkel fra Sandbakken i Næs-
tved ikke var at fi nde blandt de mange 
københavnske kakkelfund7, og da man 
på det tidspunkt øjensynligt heller ikke 
havde synderligt kendskab til kak-
kelfund fra provinsbyerne, mente Kai 
Uldall, at det mått e dreje sig om et lo-
kalt Næstved-arbejde, som ”viste Til-
knytning til Næstved-billedskærernes 
Arbejder”. Uldall fandt, at kartouchens 
initialer AS mått e tilhøre Næstved-bil-
ledskæreren Abel Schrøder den Ældre, 
der i 1584 havde skåret en altertavle til 
Sct. Peders Kirke i byen, hvor han vir-
kede til sin død i 16028. Altertavlen er 
senere blevet solgt til Skelby Kirke, 
hvor der nu kun er en lille rest tilbage 
i form af et postament, hvis ornamen-
ter absolut ingen lighed har med kak-
lens. En henvisning til prædikestolen 
i Sct. Mortens Kirke fra før 1602, hvor 
den blev malet, og en lignende i den 
nærliggende Fodby Kirke ville have 
været mere overbevisende. Der ser 
man ganske vist den samme indram-
ning af billedfeltet som på kaklen; men 
den omgivende beslagornamentik er 
fatt igere (fi g. 7). Også prædikestolen i 
Borre Kirke på Møn med påmalet års-
tal 1591 har disse karakteristiske træk. 

Men for ingen af dem er der skriftligt 
belæg, de ”tilskrives” blot Abel Schrø-
der den Ældre (fi g. 8). Er det mon Ul-
dalls tydning af AS på kaklen, der har 
forledt senere skribenter til disse til-
skrivninger?9. Det eneste bevidnede ar-
bejde af Abel Schrøder den Ældre, der 
viser overensstemmelse med ornamen-
tet på kaklen, er topstykkerne på kor-
gitt eret i Sct. Peders Kirke, der blev 
færdiggjort af Schrøders værksted 1604 
efter hans død. Topstykkernes beslag-
værk, frugtklaser og løvehoveder har 
stor lighed med kaklen og kunne, skønt 
det er langt yngre, sammen med initia-
lerne AS have været et godt argument 
for Uldall. Men han har åbenbart ikke 
set det (fi g. 9).

Uldall mente altså, at Abel Schrøder 
var mester for patricen til Fortunakak-
len, og han spekulerede på, om det ikke 
skulle være muligt at fi nde ud af, hvil-
ken pott emager, der havde fremstil-
let matricen og kaklerne, og hvor hans 
værksted havde ligget. På Sandbakken, 
den gamle losseplads fra 1600-årene 
lidt uden for det gamle Næstved, 
havde man blandt meget andet aff ald 
også fundet et par kakler, som Uldall 
mente, mått e høre til samme ovn som 

En kakkelovn er i princippet en bi-
lægger, som betjenes fra et tilstø-
dende rum. Kakkelovnen kan være 
enkel, eller den kan bygges op af 
underdel og overdel, hvilket sikrer, 
at varmen kan udnytt es bedst mu-
ligt. Omkring 1600 begynder man 
at erstatt e kakkelunderdele med 
mere robuste underdele i støbe-
jern, og disse udvikler sig senere til 
egentlige jernovne, først bilæggere, 
senere vindovne, som man af gam-
mel vane kalder ”kakkelovne”, 
selv om de er helt af jern!

Fig 7. Storfeltet på prædikestolen i Sct. 
Mortens Kirke i Næstved har en ornamen-
tik, der minder om kaklens, men er på af-
gørende områder anderledes. Storfeltet blev 
bemalet 1602 og tilskrives Abel Schrøder d. 
Ældre. Andre kirker i området er skåret ef-
ter samme mønster. Foto: Jens Olsen.

Fig. 8. Prædikestole af Sct. Mortens Kirke 
typen: 1. Sct. Mortens Kirke Næstved, 2. 
Fodby, 3. Borre. 
Tegning: Ole Kristiansen.

Fig. 9. Løvehovedet og det omgivende beslagværk på Abel Schrøders korgitt er i Sct. Peders 
Kirke i Næstved fra 1604 havde sammen med AS været det bedste argument for Uldall til 
at lade Abel Schrøder være mester for Fortunakaklen. 
Foto: Jens Olsen.
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Fortunakaklen (fi g. 10). Disse kakler var 
forsynet med et monogram, som han tol-
kede som et talmonogram, og som han 
ved hjælp af renæssancens talsymbolik 
tydede som initialerne LB eller LM; det 
skulle så være pott emagerens forbog-
staver, mente Uldall (fi g. 11). Men mo-
nogrammet er skåret som en integreret 
del af de to kaklers udsmykning og der-
for patricemagerens værk. Det er ikke 
pott emageren, der her som Peter Pott e-
mager i Slagelse har sat sit navn på ma-
tricen. Og at Abel Schrøder skulle have 
forsynet patricen med pott emagerens 
initialer lyder helt usandsynligt! 

De to kakler med talmonogrammet 
kunne for så vidt lige så godt være af 
tysk oprindelse. Matricerne dertil kunne 
som så mange andre være importeret. 
Måske var det slet ikke et tal - men et 
bogstavmonogram, der tilhørte en tysk 
patriceskærer og kunne læses IIN eller 
IIZ og måske stå for IOHANN IACOB 
ZARTMANN eller noget helt andet.

Fra skriftlige kilder kendes fem pott ema-
gere i Næstved i tiårene før 1600; men 
der kan godt have været fl ere. Kun en af 
de kendte havde et navn, der begyndte 
med L. Det var Laurits, der havde værk-
sted i Brogade (nu Farvergade). Hans ef-
ternavn kender man ikke, men det kan jo 
godt have begyndt med B eller M. Han 
har sikkert været veletableret 1585, da 
patricen blev skåret, for i 1586 havde han 
en svend, der ordnede en kakkelovn for 
en af byens borgere. Laurits døde 1597. 
Der berett es om en anden pott emager i 
Brogade, Claus Pott emager, som næv-
nes 1599 og 1611 og dermed muligvis 
kunne have overtaget værkstedet efter 
Laurits. Der er dog intet i fundet, der vid-
ner derom - alle kaklerne hører hjemme i 
1500-åremes sidste tredjedel og stammer 
således fra Laurits Pott emagers værksted 
- aktiviteten slutt ede med ham. 

 Blandt de store skårmængder med af-
fald fra et pott emageri, der 1927 blev op-
samlet på en byggegrund i Farvergade, 
var også fragmenter af kaklen, som vi 
kender fra lossepladsen på Sandbakken 
med FORTUNA og kartoucherne med 
årstallet 1585 og initialerne AS10. Skå-
rene var ikke sodsværtede på bagsiden 
efter brug i en kakkelovn, de var tyde-
ligt sprængt under glasurbrændingen. 

Dermed var for Uldall argumentationen 
slut: Han havde ved hjælp af det for ham 
altafgørende talmonogram på en tilfæl-
dig kakkel fra et helt andet sted i byen 
fundet det værksted, der tilsyneladende 
ejedes af pott emageren Laurits, og hvor 
der fremstilledes kakler efter en matrice, 
der var fremstillet ved hjælp af den pa-
trice med initialerne AS, som han mente, 
Abel Schrøder den Ældre havde skåret. 
Det er så blot mærkeligt, at man hverken 
dengang eller senere mellem de 420 kg 
kakkelskår, der efterhånden er samlet på 
stedet i Farvergade, har fundet et eneste 
med det afgørende talmonogram.

I 1965 fi k Næstved Museum lejlighed til 
at foretage en større udgravning af om-
rådet. Denne gravning var præget af 
pengemangel og nedprioritering, lige-
som det havde været tilfældet i Slagelse, 
og den blev foretaget af ikke-faguddan-
net personale. Man frilagde bunden af to 
ovne og samlede en mængde genstande 
op, men blandt dem kun nogle få stærkt 
fragmenterede matricer. Selve værkste-
det med alle dets matricer og grej blev 
ikke fundet - det ville ellers have været 
spændende11. Det må have ligget lige i 
nærheden, for det er ikke tilrådeligt at 
transportere ubrændte lervarer over 
længere afstande. Heller ikke senere un-
dersøgelser har givet yderligere kend-
skab til pott emageriaktiviteten. Man fi k 
til gengæld bekræftet den totale mangel 
på ganske almindelige kakler og aktivi-
tet fra tiden efter 1600.
 
Palle Birk Hansen konkluderer i sin ar-
tikel ”Laurits blandt andre”12, at der er 
tale om to værksteder på området: et 
fl isemageri og et kakkelmageri. Flise-
mageren fremstillede grønglaserede og 
polykrome fl iser med liljemotiv og grav-
fl iser med tekst. Fremstillingen af en 
polykrom vare, hvortil der brugtes en 
kombination af tin- og blyglasur, kendes 
i Danmark kun fra dett e værksted. In-
gen af de brændte kakler var polykrome. 
Nogle af fl iserne var efterfølgende brugt 
som ovnindsatser ved brænding af kak-
ler - der var tydelige mærker efter fast-
smeltning af kakler. Kakkelmageren 
havde overtaget værkstedet efter fl ise-
mageren og genbrugt hans forglødede 
fl iser. Hvis patricen til kaklen med FOR-
TUNA i 1585 var fremstillet til Laurits, 
mått e overtagelsen af værkstedet være 
sket senest da. 
I Sct. Bendts Kirke i Ringsted er der 
imidlertid fundet gravfl iser med tingla-
sur ganske som de andre, men med års-
tallene 1584 og 1587 (fi g. 12). 

Problemet består nu i, at vi har en kakkel-
patrice fra 1585, en aktiv Laurits Kakkel-

Fig. 10. Et par kakler fra den lokale renæssancelosseplads Sandbakken, der var fundet i slut-
ningen af 1800-årene var forsynet med et mærke, der blev afgørende for Uldalls fortolkning 
af Fortunakaklen. Foto: Susanne Outz en, Næstved Museum.

Fig. 11. Mærket på kaklerne. Er det et bo-
mærke? Er det initialer, fx ”IIZ” eller 
”ZII”? Er det patriceskærerens, eller er det 
ovnejerens? Uldall tolkede det med talsym-
bolik til at betyde LB eller LM, altså Laurits 
Pott emager i Farvergade! 
(Efter Uldall 1934)
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mager i 1586 og en tinglaseret gravfl ise 
fra 1587. Altså må kakkelmageren være 
begyndt i Farvergade, før fl isemageren 
dør. Men så burde kakkelmageren kunne 
have afl uret fl isemageren opskriften på 
tinglasur og produceret masser af poly-
krome kakler. Så på den ene side må fl i-
semageren i Næstved har været i gang til 
i det mindste 1587. På den anden side er 
Laurits tydeligvis i gang i 1586 og driver 
sit værksted uden tinglasur frem til 1597. 
Enten har de to håndværkere derfor ar-
bejdet side om side - uden at kakkelma-
geren har tilegnet sig tinglasuren. Eller 
Laurits har arbejdet et andet sted, gerne 
i nærheden, i slutningen af 1580’erne - 
for så at overtage værkstedet i Brogade 
omkring 1590, da fl isemageren er død. I 
begge tilfælde kan han have bestilt patri-
cen i 1585 eller have købt den ved en se-
nere lejlighed. 
En forudsætning for alle disse antagelser 
er, at alle de kendte tinglaserede gulvfl i-
ser er produceret af fl isemageren i Far-
vergade i Næstved.
Konklusionen på problemet er, at vi 
ikke har mulighed for at afgøre sagen 
endeligt med den kendte viden. Men sa-
gen belyser glimrende de problemstil-
linger, der gemmer sig i renæssancens 
kakkelmateriale.

Pott emagere og kakkelmagere havde et 
stort forbrug af sand, ler og brænde. Det 
mått e de hente i den nærmeste omegn. 
Sandet kunne de hente i Sandbakken i 
den anden ende af byen, men det gode 
ler mått e de ud i morænelandskabet for 
at fi nde. Med den mængde pott ema-
gere, der var i byen i 16- og 1700-årene, 
må der være gravet mange af den slags 
lertagningshuller i omegnen. I 1594 før-
tes en retssag mod Laurits, fordi han 

havde gravet ler på en mark i Ladby. En-
gang i 1990’erne blev en større portion 
fejlbrændte kakler indleveret til museet. 
Det drejede sig om et gammelt fund fra 
1960’erne, der ad lange omveje nåede 
frem til museet. Kaklerne var fundet 
som opfyldning af et sådant lertagnings-
hul i et leret område ude i Herlufsholm-
skoven nogle få kilometer fra byen13. 
Fejlbrændingerne stammede tydeligvis 
fra Farvergadeværkstedet og repræsen-
terede sikkert blot en enkelt mislykket 
brænding. Påbrændinger og glasurdryp 
på kaklerne gav et glimrende indblik i 
kakkelmagerens arbejde med stabling af 
ovnen. FORTUNA-kakler mærket 1585 
og AS og gesimskakler, der passede der-
til, giver os mulighed for at rekonstru-
ere dele af den tromleformede overovn 
(fi g. 13).

Fortuna-kaklerne i Næstved er alle bu-
ede og mærket med årstal 1585 og ini-
tialerne AS. Det samme gælder kaklerne 
i Skælskør, Slagelse, Køge og Malmø14. 
De fl este er sortglaserede, kun i Slagelse 
er der brugt andre glasurer: grøn, gul og 
brun. I København er der derimod fun-
det to helt afvigende Fortunakakler15 
(Fig. 14. a, b). Den ene uglaseret, helt 
fl ad og med ubeskrevne kartoucher. 

Fig. 12. Denne tinglaserede gravfl ise fra Sct. 
Bendts Kirke i Ringsted med årstallet 1587 
sætt er det tidligste tidspunkt for kakkelma-
gerens overtagelse af værkstedet i Farver-
gade. Foto: Ole Kistriansen.

Fig. 13. Ved hjælp af kasserede kakler fra et 
læs fejlbrændinger fundet i Herlufsholm-
skoven er det muligt at rekonstruere Fortu-
nakakkelovnens overdel. Foto: Jens Olsen.

Fig. 14. Fra København stammer disse to 
Fortunakakler: a Helt fl ad og uglaseret og 
med ubeskrevne kartoucher. Er det et aftryk 
af originalpatricen? b. AS er skrabet væk på 
matricen og nye initialer indridset. Er det et 
nyt ejermærke eller pott emagerens? Det er i 
hvert fald ikke patricemagerens! 
Foto: Anneli Bork, Ehlers Samling Haderslev.
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Er det et aftryk af en matrice fremstil-
let med den oprindelige, endnu ube-
skrevne patrice? Eller er det aftryk af en 
matrice, hvor man har skrabet årstal og 
initialer bort? Den anden kakkel er buet 
og sortglaseret som normalt; men initia-
lerne har været fj ernet på matricen og 
nye i form af et ”Ks Fi”, eventuelt ”IKs 
FiI” adskilt af en fakkel(?) er ridset eller 
skåret ned i stedet. På kaklerne står ini-
tialerne derfor i ophøjet skrift. Ændrin-
gen er tydeligt udført af uøvet hånd som 
den tidligere omtalte Peter Pott emagers 
navn i Slagelse i grel modsætning til det 
originale AS. Har man her opfatt et AS 
som navnet på den oprindelige ejer og 
derfor fj ernet det og sat sit eget navn på 
kaklerne? 

Påfaldende ved alle de undersøgte kak-
ler er det let slørede aftryk. Det burde 
egentlig ikke være tilfældet ved så lavt 
et relief. Slørede aftryk ses ellers mest på 
kaklernes hjørner og på højeste steder, 
der hvor leret ikke er nået helt i bund i 
matricens fordybninger under presnin-
gen eller ved gamle nedslidte matricer. I 
dett e tilfælde kunne det måske skyldes, 
at den oprindelige udskæring slet ikke 
har været tænkt som patrice til kakkel-
fremstilling, men evt. været fyldning i et 
skab eller en kiste. En matrice fremstil-
let med en sådan fyldning har måske gi-
vet for store kakler; men ved at tage et 
aftryk af en sådan stor kakkel og bruge 
det som patrice for en ny matrice kunne 
man lave kakler i den rigtige størrelse. 
Leret ville nemlig som ovenfor nævnt 
ved hver tørring og brænding svinde ca. 
10 %; men med tab af skarphed for hvert 
led i processen. Brugen af denne form 
for reduktion er kendt. I Helsingør har 
man fundet en Fortunakakkel, der er re-
duceret på denne måde (fi g. 15). Det er 
en piratkopi af en fl ad Fortunakakkkel, 
der sandsynligvis har været glaseret, for 
kopien virker meget uskarp. Ved pirat-
kopieringen er der sket en reduktion. 
Ved måling af billedfeltets højde ses et 
svind fra 14,0 cm til 11,3 cm, præcis som 
man mått e forvente. Den nederste del 
af kaklen med de to kartoucher er skå-
ret bort, så det færdige resultat er en fl ad 
næsten kvadratisk kakkel, der har været 
brugt til opbygningen af brændkamme-
ret og nok været en fatt igmandserstat-
ning for en kostbar jernovn.

Når man betragter storfelterne på de do-
kumenterede og udokumenterede præ-
dikestole af Abel Schrøder den Ældre og 
sammenligner dem med Fortunakaklen, 
fi nder man fl ere lighedspunkter.  Lig-
hederne ligger ikke i billedfeltet, men i 
den omliggende indramning med be-
slag- og rulleværksornamentik. Det dre-

jer sig som ovenfor nævnt om Borre 
1591, Fodby omkring 1600, Sct. Morten 
i Næstved før 1602 og korgitt eret i Sct. 
Peder i Næstved 1604. Intet sted ser man 
dog hele konceptet.

I Nordsjælland fi nder man derimod ad-
skillige prædikestole, hvor storfelter-
nes relieff er i langt højere grad stemmer 
overens med kaklen. De er blot for store 
og for kraftige i relieff et til at være ur-
patrice16.  Fortunakaklen måler i højden 
ca. 26 cm, medens storfelterne alle må-
ler 60-70 cm, og kakkelrelieff ets tykkelse 
er næppe over 3 mm på det højeste sted 
mod storfelternes 15-20 mm, men pa-

tricen kunne som før nævnt godt have 
været et genbrugt mindre panel eller 
en fyldning i et skab eller en kiste. Det 
kunne eventuelt forklare monogram-
met AS som ejermærke. Lighederne 
fi nder man i prædikestolene i Karlebo, 
Tikøb, Asminderød samt Blistrup, Slan-
gerup og Lyngby (fi g. 16 og 17). Disse 
er alle blevet lavet og opsat i tidsrummet 
1583 til 1597 og er altså tidligere end Abel 
Schrøders nævnte værker. Storfelterne er 
alle bemalet i strålende klare farver; men 
sådan kunne man vel også forestille sig 
Fortunakaklen eller dens ”patrice”.

Det er tydeligt, at billedskærerne har 
fundet deres inspiration eller måske 
endda forlæg i samme tradition. I sid-
ste tredjedel af 1500-årene var Helsin-
gør præget af en massiv indvandring af 
nederlandske håndværkere, deriblandt 
snedkere og billedskærere, der især 
fandt arbejde ved ombygningen af Kro-
gen til Kronborg. Med sig bragte de den 
nederlandske renæssances udtryksfor-
mer, måske havde de grafi ske forlæg i 
mønsterbøger eller grafi ske blade af fx 
Hans Vredeman de Vries og Cornelis 
Floris, fra hvem man genkender grote-
sker, ophængte guirlander med frugt-
klaser, detaljer i beslag og rulleværk og 

Fig. 15. Piratkopi af en fl ad Fortunakak-
kel beregnet til opmuring af underovn. Ved 
denne proces er størrelsen svundet mærk-
bart. Den nederste del med kartoucherne er 
skåret væk.
Foto: Anneli Bork, Ehlers Samling Haderslev.

Fig. 16. Prædikestolen i Lyngby Kirke. 
Foto: Susanne Outz en, Næstved Museum.

Fig. 17. Udbredelseskort for prædikestole 
af Lyngby-typen. 1. Lyngby, 2. Karlebo, 3. 
Slangerup, 4. Asminderød, 5. Tikøb, 6. Bli-
strup. 
Tegning: Ole Kristiansen.
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kartoucher (fi g. 18). Desværre gik de fl e-
ste af deres udsmykninger tabt ved den 
store brand, der hærgede det nyrenove-
rede slot 1629, hvorved en stor del af vo-
res referencemateriale forsvandt.
Selvom udskæringerne på disse nord-
sjællandske prædikestole er af forskel-
lig standard, er de entydigt skåret efter 
samme forlæg. Under restaurering af 
Blistrup og Slangerup blev der for nogle 
år siden afsløret hidtil skjulte håndvær-
kernavne; blandt dem Mogens Henrik-
sen, der var billedskærer i Helsingør17. 
Prædikestolene i Slangerup og Lyngby 
ligner i så høj grad hinanden, at de sand-
synligvis er skåret af samme mester el-
ler værksted omkring 158818, og det er 
netop hos disse to, vi fi nder den største 
overensstemmelse med Fortunakaklen 
helt ned i detaljen. Tidsmæssigt passer 
det jo fi nt til kaklens årstal 1585 (fi g.19). 

Selvom det måske ville være for dristigt 
at tilskrive denne første danske patrice 
lige netop Mogens Henriksen, så er me-
steren derfor i hvert fald snarere at søge 
i kredsen af nordsjællandske billedskæ-
rere – frem for at mesteren, som hidtil 
hævdet, skulle være Abel Schrøder den 
Ældre i Næstved. 

Fig. 18. Kartouche fra omkr. 1600 af Hans Vredeman de Vries. Her genfi ndes mange ele-
menter fra prædikestolene og Fortunakaklen.         

Fig. 19. De to samtidige, Fortunakaklen og Lyngby-prædikestolen, viser punkt for punkt 
overensstemmelse sammenlignet med den 17 år yngre prædikestol i Sct. Morten.  
Foto: Susanne Outz en, Anneli Bork og Jens Olsen.       
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Noter

1.  Kristiansen 2001.
2. Venligst meddelt af Ralf Mulsow, Rostock og Heiko Schäfer, Stralsund.
3. Uldall 1934.
4.  Kaklerne fra Sandbakken er under bearbejdning af forfatt eren. 
5.  Hals 1987, s. 15 fi g. 2.
6.  Birk Hansen 1987, s. 32.
7. I Ehlers Samling Haderslev befi nder sig to kakler fra København, en fra Pilestrædet og en fra Landemærket.
8.  Weilbach.
9.  Weilbach.
10.  Kaklerne fra Farvergade er under bearbejdning af forfatt eren.
11.    Witt e og Kristiansen 2003 s. 130-157, s. 158-210 og 247-289 giver eksempel på, hvad en arkæologisk 
 udgravning af et pott emageri kunne have givet af resultater.
12.  Birk Hansen 1987, s. 33f.
13.  Kaklerne fra lertagningshullet er under bearbejdning af forfatt eren.
14.  Venligst meddelt af Catarina Ödman, Museet Malmöhus.
15.  Ehlers Samling Haderslev. Den uglaserede kakkel er fundet i Pilestræde v. Landemærket, den sortglaserede ved  
 Gammel Mønt.
16. Slangerup-stolens storfelts højde er målt til ca. 65 cm og relieff ets dybde til 15 - 20 mm mod kaklens ca. 27 cm´s   
 højde og relieff ets dybde ca. 3 mm.
17.  Tønnesen 1968. s. 83. Mogens Henriksens bomærke på segl fra 1610.
18.  Slangerup-stolen opsatt es ved kirken renovering 1588
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Johannes Tidemand-Dal (1882-1961) 
var en af Næstveds markante arkitekter 
i perioden 1910-1961. Som nyuddannet 
arkitekt oprett ede han sin egen tegne-
stue i Næstved, og igennem sin 50-årige 
karriere var han meget produktiv. Han 
byggede mange forskellige typer af 
huse i byen, fra kapeller over industri-
bygninger til almindelige parcelhuse. 
Han fulgte tidens tendenser inden for 
arkitekturen, og hans bygninger spæn-
der vidt arkitektonisk. Stilmæssigt 
begynder han med historicismen, fort-
sætt er over nyklassicismen og Bedre 
Byggeskik for i 1930’erne at slå over i 
funktionalismen. Senere tegner han 
huse i mere behersket funktionalisme 
og huse tilhørende den funktionelle 
tradition. Sideløbende arbejdede han 
en hel del med middelalderlig arkitek-
tur, således tegnede han KFUM-byg-
ningen i Jernbanegade i 1912, og senere 
restaurerede han middelalderlige byg-
ninger som Helligåndshuset (1926-27) 
og Kompagnihuset (1928) samt de to 
kirker Sct. Peder (1936) og Sct. Morten 
(1914) i Næstved.

Tidemand-Dals ideer.
Stilmæssigt stod Tidemand-Dal i 
1910’erne og 1920’erne fortrinsvis for 
huse i klassisk, dansk byggeskik. Han 
var meget inspireret af de bevægelser, 
der i starten af 1900-årene kæmpede 
for at fremme den klassiske, dan-
ske byggeskik, og han byggede en del 
Bedre Byggeskik-inspirerede huse. Ti-
demand-Dal var også interesseret i ar-
kitekturen og den planlægning, der 
ligger til grund for de engelske have-
byer, hvor der blev tænkt i områder og 
ikke kun i enkeltstående huse. I 1911-
1912 lavede han en plan over et område 
på Gallemarken med forslag til bolig-
typer. Gallemarken, oprindelig Gal-
gemarken, har navn efter stedet, hvor 
galgen havde stået i 16-1700-årene. I 
slutningen af 1800-årene havde 4. Dra-
gonregiment øvelsesplads på Galle-
marken. 

Jesper John Jørgensen

Gallemarkskvarteret
- Næstveds første planlagte villakvarter

 

Gallemarkskvarteret blev til Næstveds 
første planlagte parcelhuskvarter. Det 
var Tidemand-Dals plan med området, 
at der skulle bygges huse til forskellige 
indkomstgrupper. Derfor er husene i 

Gallemarkskvarteret inddelt på forskel-
lig måde. Nogle indeholder et antal lej-
ligheder, nogle er tofamilieshuse. Der 
er dog bygget fl est enfamiliehuse og 
enkelte patriciervillaer. Sidstnævnte er 

Fig. 1. Forslag til huse i Gallemarkskvarteret 1912. Tegningen viser hus 6, 7, 8 og 9 (Peder 
Bodils Vej 27, 25, 23 og 21). NÆM 1985:100.   

Fig. 2. Tidemand-Dals første forslag til vejforløb i Gallemarkskvarteret 1911. NÆM 1985:100. 
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mere herskabelige i arkitekturen både 
ude, men også inde, hvor der er indret-
tet plads til hushjælp og tjenestefolk. 
De huse, der skulle bygges, skulle have 
et ensartet præg for at give en arkitek-
tonisk sammenhæng. Samtidig skulle 
husene være individuelle, for at om-
rådet ikke skulle blive stereotypt. Den 
første vejplan, Tidemand-Dal tegner, 
udspringer fra barokhaven med sym-
metri og en rund centerplads i midten 
(fi g. 2). En senere plan (fi g. 3), har mere 

svungne vejforløb, og det er i store træk 
sådan vejene ser ud i dag. Vejudfl etnin-
gen har form af barokparkens ”gåse-
fod”, hvorfra fyrsten kunne skyde til 
vildtet, når det forfulgt af klapperne 
krydsede vejene i systemet!

Det arkitektoniske udtryk.
Gallemarkskvarteret omfatt er vejene 
Gallemarksvej, Peder Syvs Vej, Peder 
Bodils Vej, Hans Hornemanns Vej og 

Lille Gallemarksvej. De huse, som Ti-
demand-Dal tegner til Gallemarkskvar-
teret, er alle tegnet og bygget i Bedre 
Byggeskik-stilen. Foreningen Bedre Byg-
geskik bliver først stiftet i 1915. Men i 
årene op til stiftelsen bliver der i visse 
arkitektkredse kæmpet bravt for at få 
byggestilen til at vinde indpas. Tide-
mand-Dal er meget præget heraf, og 
i 1911 og 1912 er han på forkant med 
udviklingen i forbindelse med Bedre 
Byggeskik-huse, da de først for alvor 
vinder udbredelse i de følgende år, 
først på landet og derefter i byerne for i 
1920’erne endelig at få det helt store na-
tionale gennembrud. Det anslås, at der 
er bygget ca. 30.000 Bedre Byggeskik-
huse landet over. 

Foreningen Bedre Byggeskiks arkitek-
turopfatt else var nyklassicistisk, men 
Bedre Byggeskik skal mere ses som en 
national bevægelse med en bestemt 
holdning til arkitektur end en egentlig 
stilart. Alligevel kaldes Bedre Bygge-
skik af og til for dansk klassicisme. In-
tentionen med Bedre Byggeskik var at 
udbrede kendskabet til og bevidsthe-
den om klassisk, dansk byggeskik og 
derigennem holde den i hævd. Bedre 
Byggeskik-huse udstråler en enkelhed 
i deres arkitektoniske udtryk på grund 
af de gode proportioner, der ofte er i 
disse huses fremtoning.

Hvem blev husene bygget til?
Tidemand-Dal tegnede de første 9 el-
ler 10 huse til Gallemarkskvarteret i 
1912 for Byggeforeningen for faste Un-
deroffi  cerer ved 26. Bataljon Infanteri i 
Næstved, deraf kælenavnet ”Det mili-
tære Villakvarter”. I Tidemand-Dals ar-
kiv er der tegninger med 10 huse, heraf 
et hus beliggende på grund nr. 10, Pe-
der Bodils Vej 29, tegnet til oversergent 
Jensen, men dett e hus fi gurerer ikke på 
beliggenhedsplanen fra 1912. I de efter-
følgende år blev de 9 andre huse bygget, 
de fl este i god overensstemmelse med 
Tidemand–Dals tegninger. 

Hus nr. 1 (Gallemarksvej 22) bygget til 
sergent Mauritsen i 1914. 

Hus nr. 2 (Peder Syvs Vej 20) bygget til 
sergent Sørensen i 1914. 

Hus nr. 3 (Peder Syvs Vej 13) bygget til 
sergent Petersen i 1917. 

Hus nr. 4 (Gallemarksvej 25) bygget til 
sergent Madsen i 1913. 

Hus nr. 5 (Gallemarksvej 29) bygget til 
sergent Aarø, formentlig opført 1913-15. 

Fig. 3. Et par skitser senere tegner Tidemand-Dal i 1912 denne vejplan, som ligger nær-
mere det endelige resultat. De 9 røde villaer omkring gåsefoden blev faktisk bygget og ligger 
der endnu i dag. De brune dobbelthuse er på idéplanet. NÆM 1985:100. 

Fig. 4. Postkort, som viser Gallemarkskvarteret eller ”Det militære Villakvarter” ca. 1915. 
På billedet ses de første 8 huse, idet hus nr. 3, Peder Syvs Vej 13, ikke er med, da det først 
er bygget i 1917.
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Hus nr. 6 (Peder Bodils Vej 27) bygget 
til sergent Christensen, opført mellem 
1913 og 1915. 

Hus nr. 7 (Peder Bodils Vej 25) bygget 
til sergent Jensen i 1915. 

Hus nr. 8 (Peder Bodils Vej 23) bygget 
til sergent Bramsen i 1914. 

Hus nr. 9 (Peder Bodils Vej 21) bygget til 
sergent Østervig, formentlig 1913-1915. 

(Alle bar titlen Br Sergent: Syge-Ser-
gent, en sergent, der gør tjeneste ved et 
lazaret). 

I 1923 fl ytt es 26. Bataljon fra Næstved 
til Århus og Odense. Fra da af var det 
ikke længere militærfolk, der boede i 
de ovennævnte huse i Gallemarkskvar-
teret, men derimod bogholdere, repræ-
sentanter og produkthandlere.  

Gennem årene tegnede Tidemand-Dal 
fl ere huse til området, såsom huset på 

Hans Hornemanns Vej 5, som er byg-
get i 1928 til boghandler E. Larsen De-
muth. Demuth, som havde forretning 
på Akseltorv, var i øvrigt Næstved Mu-
seums formand fra 1917 til 1939. Tide-
mand-Dal har også tegnet huset Hans 
Hornemanns Vej 7, som stod færdigt i 

1928 til boghandler Arent Hertel, som 
havde forretning i Ringstedgade 2. På 
Peder Bodils Vej 4 tegnede Tidemand-
Dal i 1930 et Bedre Byggeskik-hus med 
klassicistiske søjlehjørner til papirar-
bejder Knud Langaa. Huset stod fær-
digt i 1932. Nabohuset, Peder Bodils 
Vej 6, blev tegnet og opført i 1930 til pa-
pirarbejder H. P. Olsen. Tidemand-Dal 
har ligeledes stået for tegninger til en-
kelte af dobbelthusene på Peder Bodils 
Vej og Gallemarksvej, som er blevet 
bygget for Arbejdernes Boligforening. 
Andre arkitekter, såsom Ludvig Bel-
dring og Gunnar Christensen, har 
også tegnet huse til Gallemarkskvar-
teret. Næstved Andelsboligforening 
samt forskellige håndværksmestre har 
ligeledes været med til at sætt e deres 
præg på området. Det har medført en 
større spredning i bebyggelsens ka-
rakter end oprindelig tænkt. Næsten 
alle husene i kvarteret er dog bygget 
i klassisk dansk byggeskik. Klassici-
stiske og Bedre Byggeskik-inspirerede 
huse er herskende. Husene er bygget i 
røde mursten, en del har pudsede fa-
cader, som er malet i forskellige farver. 
Et kendetegn er brugen af røde tegl til 
husenes enkle eller afvalmede sadel-
tage.

Husenes indretning
Tidemand-Dals indretning af de før-
ste 9 huse byder i stueplan på en entré 
med trappe til kælder og 1. sal, forde-
lingsgang, dagligstue og spisestue en-
suite, et køkken med spisekammer og 
et soveværelse (fi g. 1). Hus 1-5 er tænkt 
som tofamiliehuse med en lejlighed på 
hver etage. Det er i de fl este tilfælde 
de samme rum, der går igen på første 
sal. Beliggenheden af rummene er dog 
i et par tilfælde lidt anderledes end i 
stueetagen, og rummene er mindre på Fig. 6. Situationsplaner, facader og plantegninger til de første 9 huse. NÆM 1985:100. 

Fig. 7. Gallemarksvej 13 er opført i 1925 af 
M. Hermansen.

Fig. 5. Hans Hornemanns Vej 5 er tegnet 
af Tidemand-Dal til boghandler E. Larsen 
Demuth i 1928. NÆM 1985:100. 
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grund af skråvæggene (fi g. 6). Hus nr. 
6-9 er enfamiliehuse og har to værel-
ser, et pulterkammer og et loftrum på 
første sal (fi g. 6). I hus nr. 8 er loftrum-
met dog indrett et som et tredje værelse. 
Der er halv eller ¾ kælder under alle 
husene, og kældrene er som udgangs-
punkt størst under tofamiliehusene. I 
hus 6-9 er kældrene indrett et med va-
skerum, brændselsrum, viktualierum 
og et wc. I hus 1-5 er der to brændsels-
rum og to viktualierum, så der er et til 
hver familie. Vaskerum og wc er fælles 
for husets beboere. 

Det er tydeligt, at husene er tegnet i be-
gyndelsen af 1900-årene, hvor der blev 
bygget mange individuelle villaer. På 
det tidspunkt har husene normalt ”den 
fi ne” spisestue mod haven og daglig-
stuen mod vejen. I 1920´erne bygges 
praktisk talt alle huse med to stuer en-
suite mod vejen. Det er kun hus nr. 5 
(fi g. 6), hvor indretningen er lig den 
indretning, der er standard et årti se-
nere. Ligeledes har over halvdelen af 
de 9 første huse hoveddør i facaden, 
hvor det senere bliver almindeligt at 
have hoveddøren i siden af huset.

Holdt planen?
Der skulle gå ca. 20 år, efter at Tide-
mand-Dals forslag blev fremlagt, før 
området var fuldt udbygget. Galle-
markskvarteret er ikke på alle punk-
ter blevet, som Tidemand-Dal havde 
tænkt sig. Det er blandt andet husenes 
farver, der er blevet anderledes. Tide-
mand-Dal havde leget med tanken om, 
at husene skulle pudses og males ok-
kergule og olivengrønne (fi g. 1). Det 
skete ikke i samme udstrækning, som 
det var tænkt. Måske på grund af, at Ti-

Fig. 8. Gallemarkskvarteret ca. 1934.

demand-Dals farvevalg ikke vandt ind-
pas hos ejerne af husene, eller hos de 
andre arkitekter og bygmestre, der var 
med til at forme kvarteret. Ligeledes 
bruger Tidemand-Dal fl ere detaljer i sit 
byggeri end vanligt for klassiske Bedre 
Byggeskik-huse. Det er sandsynligvis, 
fordi han startede sin karriere med at 
bygge individuelle villaer til borgerska-
bet i slutningen af historicismens arki-
tektoniske tidsalder hos læremestrene 
Anton Rosen, Valdemar Schmidt, Carl 
Brummer og Gotfred Tvede, så en del 
inspiration er formentlig også kommet 
derfra. Det ændrer ikke ved, at store 
dele af Gallemarkskvarteret virker som 
en meget formfuldendt arkitektonisk 
helhed.

På den nyeste del af Gallemarksvej, 
tætt est på Vordingborgvej, er husenes 
arkitektur mere blandet. Det er blot 
naturligt, da husene her er bygget se-
nere end resten af området og derfor 
har arkitektoniske input fra 1930’ernes 
funktionalisme. Størstedelen af Galle-
markskvarteret er enestående, fordi det 
repræsenterer 1910’ernes og 1920’ernes 
klassiske, danske byggeskik på for-
nemmeste vis. Set fra et kulturhisto-
risk synspunkt er det et område, der 
er værd at bevare. Mange af de huse, 
der er bygget i Gallemarkskvarteret, 
står for mange som ”rigtige” danske 
huse. Og så har området et Tidemand-
Dalsk tvist, som ikke ses andre steder 
i landet.
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I efteråret 2010 foretog arkæologer fra 
Næstved Museum en større forunder-
søgelse af et off entligt spildevandstracé 
fra Tybjerg til Aversi og herfra mod syd 
mod Tybjerglille Bakker1. Under forun-
dersøgelsen fremkom der 10 lokalite-
ter med særlige arkæologiske interesser.  
Antallet af lokaliteter svarer meget godt 
overens med den mængde pladser, der 
er fremkommet på lignende, tidligere 
forundersøgelser. Én plads skiller sig 
dog særligt ud. Normalt er langt de fl e-
ste interessante lokaliteter i det åbne 
land fra oldtiden.  Sjældnere fi nder vi 
lokaliteter fra middelalderen, idet be-
byggelser fra denne periode stort set 
ligger under de nuværende landsbyer. 
Enkelte gange fi nder vi lokaliteter fra 
nyere tid, fra 1650 og frem. Af lokalite-
ter fra nyere tid kan mange stedfæstes 
ved hjælp af gamle kort og arkivalsk 
kontrol, som er en selvfølge på alle ud-
gravninger. Det kommer derfor sjæl-

Kasper Wurr Stjernqvist

Seehund ved Tybjerg
- tysk radarstation 1942 - 45 og fl ygtningelejr 1945 - 46 

dent som en egentlig overraskelse for 
arkæologerne at fi nde den slags loka-
liteter. 

Stor var derfor vor overraskelse, da vi 
under forundersøgelsen mellem Ty-
bjerg og Aversi stødte på en lokalitet, 
som helt klart indeholdt nyere tids gen-
stande, men som absolut ikke optræ-
der på de kendte kort.  Vi havde godt 
nok hørt historier om en tysk radarsta-
tion fra 2. Verdenskrig, men de lokale 
beboere kunne ikke helt stedfæste den. 
At vi ikke havde fundet den på kortma-
terialet er selvfølgelig ganske naturligt, 
idet den militære radarstation 1942-45 
naturligvis ikke blev indføjet på civile 
kort, ligesom stationens efterfølgende 
brug som fl ygtningelejr kun havde en 
meget kort funktionsperiode i årene 
1945-1946. 

Radarstationen Seehund
I 1942 opførte den tyske besætt elses-
magt en række radarstationer i Dan-
mark, herunder én ved Tybjerg, kaldet 
Seehund. Behovet for anlæggelsen af 

disse radarstationer udsprang af, at de 
allierede bombefl y var begyndt at fl yve 
over Danmark, når de skulle bombe 
mål i Tyskland.  Radarstationerne som 
Seehund var standardiseret og gan-
ske ens opbygget, hvilket betød, at de 
kunne opføres på relativ kort tid2. 

Hvorfor man lige har valgt området 
ved Tybjerg vides ikke, men den cen-
trale placering på Sjælland og den for-
holdsvise høje beliggenhed i terrænet 
har nok været blandt de afgørende fak-
torer for valget.  Radarstationen bestod 
af en række forskellige anlæg - kom-
mandocentral, lejrindkvartering og 
selve radaranlæggene. Ideen var, at 
en række forskellige radarer (hvis an-
tal i øvrigt voksede under krigen) var 
placeret ude i terrænet. Herfra sendte 
de deres informationer til kommando-
centralen, som så kunne triangulere 
fj endtlige fl ys positioner inden for et 
koordinatsystem. Man sendte desuden 
informationerne videre til hovedradar-
stationen for det danske område i Ged-
ved ved Karup, kaldet Gyges.  Særligt 
om natt en var det nytt igt at have et fl ys 

Fig. 1. Forundersøgelsen er i fuld gang. 
Foto: Jeppe Ravn. NÆM 2010,126_002.

Fig. 2. Luftfoto taget af Luftwaff e 1944. Den røde streg markerer den arkæologiske søge-
grøft. Nord for lejren ses en mængde hvide prikker samt store jordvolde af ukendt funktion. 
Det Kongelige Bibliotek og Næstved Museum 2011.
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positioner i et koordinatsystem, idet 
man derved kunne guide sine egne nat-
jagere mod de fj endtlige bombefl y blot 
ved angivelse af positionen i koordinat-
systemet (husk at vi er tilbage lang tid, 
før man opfandt GPS). 
 
Lejrindkvarteringen lå op ad komman-
docentralen og var afskærmet af et 
hegn på alle sider. Lejren fyldte et areal 
på ca. 200 x 100 m. Ved krigens afslut-
ning var der indkvarteret ca. 225 men-
nesker på radarstationens lejrareal3. 
Bygningerne i lejren har formodent-
lig været barakker. På luftfotos, taget 
af Luftwaff e i 1944, ses udover de tre 
nævnte anlægstyper en række anlæg, 
muligvis bestående af jordvolde, umid-
delbart nord for kommandocentralen. 
Hvad funktionen af disse har været er 
ikke kendt, men at de tilhørte radarsta-
tionen er sikkert, for i 1945, efter kri-
gens afslutning, da Royal Air Force tog 
et tilsvarende luftfoto, er disse anlæg 
forsvundet.
  
Af dett e ret store militære anlæg fi n-
des kun et enkelt spor tilbage, nemlig 
kommandocentralen, der i dag indgår 
i staldbygningen i et husmandssted, 
som blev udstykket efter krigen. At 
kommandocentralen endnu står - om 
end lett ere ombygget - skyldes formo-
dentlig, at den har været ganske solidt 
bygget for i en vis grad at være sikret 
mod bomber. Dett e bekræftes af ste-
dets nuværende ejer, som har gravet 
ned langs det 1,5 m dybe fundament til 
bygningen. 

Tybjerg lejren
Efter krigens afslutning i 1945 befandt 
der sig næsten 250.000 tyske fl ygt-
ninge i Danmark4. Disse mange men-
nesker kom især fra Østpreussen og 
skulle indkvarteres. Et af stederne, der 
blev valgt, var radarstationen ved Ty-
bjerg. Den passede godt til formålet, 
idet den var ret isoleret, udstyret med 
basale nødvendigheder og indhegnet. 
Man ønskede fra politisk hold ikke fra-
ternisering med de tyske fl ygtninge.  
Det er uklart, hvor mange fl ygtninge 
der var i lejren, men i 1946, umiddel-
bart inden lejren tømtes, befandt der 
sig ca. 1000 fl ygtninge5. NæstvedAr-
kiverne har indsamlet en række be-
retninger fra tidligere fl ygtninge, som 
har boet i lejren, og man kan her få et 
ganske godt indblik i livet som tysk 
fl ygtning i Danmark efter krigens af-
slutning. Lejren blev endeligt rømmet 
i 1946, men først i 1956, da jorden blev 
udstykket, blev de sidste fundamenter 
fj ernet.

Undersøgelsen  
Der kendes altså en række oplysninger 
om både radarstationen og fl ygtninge-
lejrens virke. Disse stammer for sidst-
nævnte vedkommende hovedsageligt 
fra de beretninger, som NæstvedArki-
verne har indsamlet. Man kan jo stille 
sig selv det spørgsmål, om en arkæo-
logisk udgravning af området overho-
vedet vil kunne bidrage til de facts, der 
allerede kendes. Disciplinen nyere tids 
arkæologi er ikke vidt udbredt i Dan-
mark, og der er ikke udført større pi-
onerarbejder i forbindelse med denne 
disciplin med henblik på at belyse det 
omfang af nye fakta, som kan tilveje-
bringes ved en arkæologisk udgrav-
ning af en historisk kendt og i forvejen 
forholdsvist godt belyst lokalitet. 

Samlet set har Næstved Museums ar-
kæologer ved forundersøgelsen frilagt 
ca. 1-2 % af lejrens samlede areal. Disse 
ganske få procent har givet et ganske 
godt udbytt e. I udgravningen fand-
tes rester af 2 forskellige fundamen-
ter. Det ene bestod af mursten, nedlagt 
direkte på undergrunden. Dett e fun-
dament har helt tydeligt indgået i en 
bygning af en eller anden slags, mulig-
vis en af de omtalte barakker. Det an-
det fundament fremtræder nu som en 
grøft. De engelske luftfotos fra 1945 er 
georefereret, hvilket betyder, at vi kan 
sætt e vore GPS-opmålinger ind direkte 
på luftfotografi erne. Dermed kan vi se, 
at de to fundamenter i udgravningen 
kan henføres til bygninger, der optræ-
der på luftfotografi erne. Dett e betyder, 

Fig. 3. Luftfoto taget af Royal Air Force i 1945. Den røde streg markerer den arkæologiske 
søgegrøft. Det bemærkes at de hvide prikker og jordvoldene nord for lejren er væk på dett e 
tidspunkt. Næstved Museum og I-GIS 2011 htt p://www.i-gis.dk/Produkter/Flyfoto1945/
tabid/72/language/da-DK/Default.aspx)6.

Fig. 4. Udgravning af store mængder knust glas. Foto: Kasper Wurr Stjernqvist. NÆM 
2010,126_030.
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at vi har en dobbelt bekræftelse af byg-
ningerne, ligesom der absolut ikke kan 
herske nogen tvivl om deres placering. 
Man kunne måske godt have den me-
ning, at et luftfoto alene var en bekræf-
telse i sig selv, men omvendt kunne 
man også forestille sig den situation, 
at der enten var manipuleret med bil-
ledet (det var jo trods alt et militært an-
læg) eller visse elementer på billedet 
har været fupbygninger eller att rapper 
med henblik på at snyde allierede bom-
bemaskiner. 

Fig. 6. Enkelte af stykkerne kan umiddel-
bart samles, men at samle hele glaspladen 
er et kæmpe puslespil. 
Foto: Jens Olsen.

Endnu et fund skal fremhæves her, det 
drejer sig om et genstandsfund ud over 
det sædvanlige. I en grube midt på lejr-
området dukkede der en del glas op. 
Glasset lå i fl ere lag og var helt tydeligt 
knust, inden det var lagt ned i hullet/
gruben. Ved nærmere eftersyn viste det 
sig, at glasset havde en matt eret bag-
side, og at der var tegnet streger i for-
skellig tykkelse på denne bagside.

Efter lidt undren gik det op for os, at 
glassets streger udgør et koordinatsy-
stem, og at der på fl ere af glasstykkerne 
er skrevet bogstaver og tal. På hjemme-
siden htt p://lw1944.fl yfotoarkivet.dk 
kan man se de luftfotos, som Luftwaff e 
tog i 1944 af Danmark. På disse ses bl.a. 
streger til koordinatsystem, tal og bog-
staver til beskrivelser af de enkelte kva-
dranter. Stregtykkelser og skriftt ype er 
helt identisk med dem, som fi ndes på 

det arkæologisk fundne glas fra Tybjerg. 
Der er i alt fundet lige knap 25 kg glas 
ved nøje gennemgang af den grube, det 
lå i. Glassets tykkelse er ca. 5 mm. Alt i 
alt svarer de fundne glasskår til en glas-
plade med størrelsen 1,5 x 1,5 m. Det 
kan selvfølgelig ikke afvises, at vi kun 
har fundet dele af den oprindelige glas-
plade, idet plov og gravemaskine kan 
have fj ernet noget af materialet.

Glasset tolkes som en glasplade, der 
med baggrundsbelysning har frem-
stået som et koordinatsystem, man har 
kunnet tegne eller plott e ind på. Disse 
glasplader kaldes Plott ing Boards eller 
Glas-toten6. 
Hver radar havde sin egen type plott er-
plade, men det er desværre endnu ikke 
lykkedes os at identifi cere, hvilken type 
radar vor glasplade kommer fra. 
I krigens sidste dage har tyske solda-
ter formodentlig fået ordre til at skaff e 
sig af med pladen, for at den ikke skulle 
falde i de allieredes hænder. Soldaterne 
har derfor båret pladen udenfor, smidt 
den på jorden, så den gik i stykker, og 
herefter gravet et hul, som de har smidt 
glasskårene ned i.

Afslutning
Næstved Museum har et ønske om at 
gøre meget mere ved dett e fund. Alle-
rede den lille arkæologiske forundersø-
gelse, som tilfældigt gav os et indblik 
i radarstationen og fl ygtningelejren, 
har givet rigtig gode resultater. Blandt 
disse er:

Fig. 7. Nærbillede af glaspladens bagside 
med bogstavet D, selvfølgelig spejlvendt. 
Foto: Jens Olsen.

Fig. 5.  Udsnit af de mange tusinde stykker glas, som arkæologerne har hjembragt. 
Foto: Jens Olsen.

Fig. 8. Plott erplade (TV) tilhørende en 
Freya Radar. Om vort fund er identisk 
med en sådan plade kan endnu ikke afgøres. 
Foto: www.gyges.dk (oprindelig US Natio-
nal Archives via Bill Cahill).
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 Østsjællands Museum.

• Glaspladen som et unikt genstands-
fund. Der eksisterer så vidt vides 
ikke andre fra dansk område.

• Sammenhængen mellem arkæologi og 
luftfotos, som i dett e tilfælde er ekstra 
interessant, da anlægget er fotografe-
ret hele to gange i dets korte levetid. 

• Samspillet mellem arkæologien og an-
dre historiske/praktiske discipliner, 
der beskæftiger sig med perioden.

• Opmærksomhed fra fagfolk og læg-
mænd. Det er absolut ikke alle arkæo-
logiske udgravninger, der kan tiltrække 
en så stor interesse bl.a. fra pressen.

Næstved Museum vil derfor meget 
gerne udføre et større forskningspro-
jekt omkring radarstationen Seehund 
og afl øseren, fl ygtningelejren ved Ty-
bjerg. Alle, som er i besiddelse af oplys-
ninger, der kan understøtt e et sådant 
initiativ, er mere end velkomne til at 
henvende sig til museet.
  

Fig 9: Foruden det knuste plott erkort fandt arkæologerne også et væld af andre genstande ved Seehund. Et lille udpluk ses herover. Det be-
mærkes at der er en del isoleringskopper af porcelæn til sikringer og luftbårne kabler. Materialet afspejler meget godt lokalitetens funktion 
og hvad man kunne forvente af genstande. Foto: Jens Olsen.
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