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Digteren og teologen Christian Richardt 
af Viggo Jacobi Zuschlag 

 
I Middelalderen og frem til Reformationen var der i Danmark i hvert fald i 
den østlige del ganske tæt med store gårde og klostre, hvor en god del 
af den verdslige og religiøse magt residerede. Klostrene havde en bety-
delig omsorgspleje for enhver, der af en eller anden grund bankede på 
klosterporten og bad om hjælp. Endvidere anbragte adelen ofte deres 
døtre til almindelig oplæring i almen dannelse i klostrene. 
 
Kongen havde ikke mange borge, hvor han kunne opholde sig fast, der-
for måtte han, når han skulle ud i sit rige, besøge enten klostre eller de 
større godser. Det var ikke et værtsskab, som huede abbederne eller 
herremændene, for kongen medbragte hele sit hof med tjenestefolk, he-
ste og indimellem også vagt. Det kostede dyrt for værterne med et så-
dant kongeophold. 
 
Disse besøg fandt sted helt op i 1800-tallet, hvor f.eks. Frederik den Sy-
vende drog rundt i  landet og kombinerede sine besøg med arkæologi-
ske undersøgelser. Men også kunstnere, forfattere og andre kendisser 
drog rundt på gæstebud hos herremændene. Tænk bare på H.C. Ander-
sen, som logerede i lange perioder på de store herregårde.  
 
Hvor adelsfruen eller hendes mand var særligt interesserede i selskabe-
lig omgang med de intellektuelle, dannedes hele små centre, hvor de 
kendte holdt ”hof” med koncerter, foredrag eller diskussioner. Et sådant 
sted blev Iselingen lige nord  for Vordingborg i 1800-tallet.  
Hermed bringes vi frem til digteren, Christian Richardt. 
 
Her ses hovedbygningen til 
Iselingen taget i 2012 gennem 
Alleen. Der er efterhånden 
plantet så tæt langs landeve-
jen, at man har besvær med 
at få øje på slottet.  
På den store auktion over 
datidens ryttergods, som 
fandt sted i 1774, købte Rein-
hardt Iselin hovedgården Vor-
dingborg Slot, der fik navnet 
Iselingen. Hertil hørte også Ørslev kirketiende. 
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Blandt fiskere og fattigfolk 
Ny udst il l ing på lokalarkivet  

 

I september viser lokalarkivet igen en lokalhistorisk udstilling. Denne gang 
har vi kastet os over Riddergadekvarteret. De små huse i de stejle gader 
mellem Gåsetårnet og teglværket var engang tæt befolket af børnerige 
håndværker- og fiskerfamilier. Fattiggård og beværtninger var der også, 
foruden havneliv og togstation. 
 
Siden blev en del af de gamle huse revet ned og erstattet af moderne byg-
geri som Strandgården og Brænderigården. Men hvor mange ved, at der 
også var planer om at bygge boligblokke på Glambæksvej, lige over for 
slotsruinen? Vi viser planerne på udstillingen. 
 
I dag går udviklingen en anden vej: gammelt og autentisk er in, dog med 
bedre komfort end da fiskere og fattigfolk holdt til i de ydmyge huse. 
 
Udstillingen åbner lørdag den 1. september kl. 11 i Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6. Alle er velkomne.  Herefter kan udstillingen ses hele september 
i bibliotekets åbningstid. 
 
Else Gade Gyldenkærne 

Vis ses på KulturArkaden  
 

Glæd dig til en spændende, lokalhistorisk oplevelse 
Billeder og fortælling ved Hans Chr. Petersen 

11. oktober kl. 19.00 
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PET: De enestående kalkmalerier i Vor Frue Kirkes kor 
PET: Oringe 150 år 
Annie Buus: Som en lille pige så det. - Vordingborg under besættelsen 
PET: Peter Andreas Heiberg 
 
2012: 
V. Zuschlag: Et besøg på Kastrup Kirkegård. - Om garverfam. Knudsen 
Jes Jensen og PET: Sorgens Engel. - En sydsjællandsk tragedie  
Jes Jennsen og PET: Middelalderkrusifikset i Kastrup kirke 
PET: Tyskergravene ved Kastrup Kirkegård 
PET: Flykatastrofen i Storstrømmen 
PET: Sodavandsfabrikken i Krægestræde 
PET: Vordingborger eller vordingborgenser 
PET: Vagabondliv 
PET: 1948 - Vordingborg Bio runder de fyrre  
 

-----------------------------Klip-----------------------klip----------------------klip-------------- 
 
Nyt medlem: 
 
Navn:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Indmeldt af: 
 
Navn: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Send dette klip  til Niels P. Christensen, Peter Linds Vej 13, 4760 Vordingborg senest 1. novem-
ber 2012 for at deltage i lotrækningen                     
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Efter en række skiftende ejere blev major Just Michael Aagaard i 1810 
eneejer af Iselingen. 
. 
Chr. Richardt blev født København, Holmens Herred, den 25.5.1831. 
Familien boede i Lille Kirkestræde ved Højbroplads i en mindre lejlighed. 
Faderen var af natur en munter og livfuld mand, moderen mere stille og 
rolig i sit gemyt. 
I hendes familie var der medlemmer med tungsind. hvilket til tider også 
prægede sønnen. I hjemmet havde man stor teaterinteresse, og Richardt 
blev vel indført i denne verden gennem adskillige teaterbesøg, og han 
lærte her mange af tidens skuespil at kende.  
Han blev altså vel indført i tidens kunst og dannelse og mødte mange af 
de mennesker, der tænkte og udformede tidens tanker og åndelige 
strømninger, såvel politisk som litterært. Han begyndte sin skolegang på  
Borgerdydskolen på Christianshavn og sluttede med en rimelig studenter-
eksamen i 1848. Skolens leder, Martin Hammerich, var en højt anset ta-
ler og pædagog, og studenterlivet florerede som aldrig før. Det tiltrak Ri-
chardt, som med stor interesse og flid deltog i selskabslivet såvel på sko-
len som udenfor. Der blev også tid til at digte om antikke emner. Han 
avancerede efterhånden til ledende senior i studenterforeningen og blev 
velkendt og skattet i studentermiljøet. 
  
Martin Hammerich blev født iKøbenhavn. Han blev sprogforsker og teo-
log samt pædagog. Han var tilhænger af det åndfulde, mundrette og for-
ståelige danske sprog, og det prægede hans gerning på Borgerdydsko-
len. 
 
I studentertiden blev Richardt som mange andre unge intellektuelle opta-
get af en bevægelse, som forsøgte at samle de tre nordiske lande til en 
union. Det var et påtænkt rigsfællesskab, der begrundedes i fælles arv i 
sproglige, politiske og kulturelle anliggender. Store taler, mange besøg 
og fælles arrangementer førte også studenterne fra de tre lande til sam-
arbejde, og talrige skrifter illustreret af nordiske malere blev populære i 
de tre lande. Richardt bidrog med flere værker i tidens ånd. Skandinavis-
men led et knæk, da solidariteten fra Sverige og Norge i forbindelse med 
hjælp til Danmarks krig mod Preussen i 1864 svigtede. Alligevel er tan-
ken om det nordiske fællesskab stadig intakt med venskabsbyer, Nordisk 
Råd o.s.v. -  Og vi kan jo trods alt med opvisning af en smule energi for-
stå, hvad svenskere og nordmænd siger. 
Richardt blev teologisk kandidat i 1857. Hans indtægter stammede blandt 
andet fra virksomheden som teater- og musikanmelder. Et rejselegat i 



4 

 

1861 gjorde ham i stand til  at foretage en dannelsesrejse, som først gik 
til Rom. Her mødte han en hel række af danske og nordiske intellektuelle, 
som blev hans venner. Han traf også Marie Koës Hammerich, en datter 
af tidligere nævnte rektor for Borgerdydskolen, og de blev forlovet. Sene-
re gik rejsen til Palæstina, Libanon og Haifa og tilbage til Rom. Ved hjem-
komsten til Danmark giftede Richardt sig med sin Marie og kom ind i fa-
milien Hammerich og dens store omgangskreds af intellektuelle og fik 
dermed også adgang til åndslivet på Iselingen. 
 
Han blev forstander for Tune Højskole i 1866, men 
han var for distræt og høj- travende  til en gerning for 
unge, og højskolen blev derfor lavet om til en land-
brugsskole i 1871. Fra tiden i Tune stammer flere af 
hans naturdigte, fabler, kantater, eventyr og humore-
sker.  
 
Landbrugsskolen huede imidlertid ikke Richardt, og 
han besluttede sig til at søge et præstekald, og i 1872 
blev han udnævnt som kapellan i Store Heddinge. 
Her var han i fire år, og kendere beskriver ham som stilfærdig og samvit-
tigshedsfuld, og her skaffede han sig mange gode venner. I 1876 blev 
han sognepræst i Ørsted  sogn på Vestfyn,  men skiftede til præsteembe-
det i Vemmetofte ved Faxe i 1886. Et dårligt helbred tvang ham til gen-
tagne rejser til Norge eller Tyrol.  
Alligevel blev hans produktion stor og varieret i mange genrer. Flere af 
hans værker var sat i musik af komponisten Peter Heise, som Richardt 
havde kendt siden Borgerdydskolen. Det gælder også operaen ”Drot og 
Marsk”. Interesserede læsere henvises til faglitteraturen.  

 
I 1892 døde Christian Richardt og blev begravet på 
kirkegården i Ørslev, hvor også familien Hammerich 
havde sit gravsted. 

 
Skriften nederst på stenen lyder:                                                                                                  

  Stjernelys fra Bethlehem 
led os ind i Nådestolen, 
led til Golgatha os frem 

   og bebud os Påskesolen. 
 

Verset må siges at være en kort og fyndig gennemgang af kristenlivet fra 
vugge til grav og opstandelse. 

Digteren  
Christian Ri-

chardt 
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PET: 100-års jubilæum hos Tøjeksperten 
Viggo Zuschlag: Wilhelm Otto Ludvig Marckmann 
PET: Dramatiske dage. - Masnedsundbroen sejlet i sænk 
Gunnar Jensen: Karl Andreas Jensen som biavler 
Dorthe Wille Jørgensen: Arkæologiske udgravninger på Slotstorvet 2010 
 
2011: 
PET: Borgen ved bredden 
Verner Jensen: En tragisk ulykke (om eksplosionen på krydseren Geiger) 
PET: Dominikanerklosteret i Vorthugdburgh 
Verner Jensen: Prins Jørgens Garde 
V. Zuschlag: Marienbergskolens og Vintersbølle skoles 100-års jubilæum 
PET: Oxenbølls sti 
PET: Byfogedens uniformering 
Flemming Larsen: Marienberg Skole - 100 års jubilæum 
PET: Achton Friis og ”De danskes øer” 
 

HJÆLP!! 
med at skaffe nye medlemmer til  

LOKALHISTORISK FORENING for VORDINGBORG. 
Medlemstallet er opadgående, men vi vil gerne være endnu flere 

Vil du hjælpe til? 
Kan du gøre noget for at øge medlemstallet? 

Kender du nogen med interesse for lokalhistorien? 
 
Du kunne jo f.eks. fortælle venner og bekendte om vores forenings arran-

gementer, besøg, foredragsaftener og om Guldgåsen, som man som med-
lem får tilsendt 4 gange om året. Samt om hvor billigt det er at være med-
lem. 

 
Kan du skaffe et nyt medlem – eller flere -  i løbet af 2012, del-

tager du i lodtrækningen om 
3 flasker god rødvin. 

 
 (Lodtrækningen finder sted i november 2012, og resultatet bekendtgøres i 

bladets novembernummer). 
 

Se næste side! 
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Efterlysning 
Vordingborg Lokalarkiv har en del bøger stående fra ”Lokalhistorisk Sam-
fund for Præstø Amt”, men har nogle huller i samlingen.  – Hvis du ligger 
inde med en eller flere af de manglende årgange og gerne vil af med dem, 
modtager lokalarkivet med stor glæde disse årgange. 
 
De manglende årgange er:  1913 – 1914 – 1915 – 1919 – 1920 -  1921 – 
1922 – 1924 – 1943 – 1947 – 1950 – 1971 - 1972 – 1975 – 1976 – 1996 – 
1998. 
Ligger du inde med nogle af disse bøger, kan du aflevere dem på Lokalarki-
vet, Sydhavnsvej 6.   
Der er åbent i Lokalarkivet hver tirsdag fra kl. 10.00 – 16.00. 
 
 
Berigtigelse 

Viggo Zuschlag skriver: I februarnummeret 
af Guldgåsen anførte jeg, at ægteparret Pe-
ter Knudsen var gravlagt i familiegravstedet 
på Kastrup Kirkegård. En af vore mange 
interesserede læsere, Bent Julsbo, har imid-
lertid gjort mig opmærksom på, at ægtepar-
ret er jordet på den ny kirkegård i Vording-
borg. Jeg takker for henvendelsen og skyn-
der mig med et nyt billede af graven på kir-
kegården i Vordingborg. 

Jeg undskylder den forkerte oplysning om gravstedet og dårlig kildebehand-
ling. 
 
 
Emneliste  
Artikler i  Guldgåsen  

 
2010: 
Ejv. Bjørnkjær: Den sommer hvor guldgåsen blev forgyldt 
Viggo Zuschlag: Lidt om æskulapsnogen ved Petersværft 
Niels Christensen: Nyråd Bryghus 
PET: H/F Lillebælt 
PET: Borgervæbningen i Vordingborg 
PET: Gåsepudsning 
Vordingborg Bank: Vordingborgs egen bank fyldet 120 år 
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Da Chr. Richardt blev gift med sin Marie af slægten Hammerich, kom han i 
tæt forbindelse med godset Iselingen, hvor familien Hammerich residerede 
siden 1867. Martin Hammerich havde overtaget gården efter Maries far 
Holger Aagaard. I de 25 år, Martin Hammerich boede på Iselingen, videre-
førte han og hustruen de stolte traditioner, som samværet på godset var 
kendt for. Kendere har betragtet stedet som den danske litteraturs sidste 
hjemsted. Et bredt udsnit af alle slags kunstnere, malere, billedhuggere, 
forfattere, komponister og tænkere fik ophold på Iselingen for kortere eller 
længere tid (se begyndelsen af denne artikel), og samtaler, kortspil, dis-
kussioner, koncerter og meget andet fyldte de smukke stuer med liv og 
ånd. 
Chr. Richardt fik således lejlighed til at møde dette interessante miljø og 
blev en naturlig del af det. Kredsen rummede blandt andre C.C. Hall,   
Monrad, Carl Ploug, Wilhelm Rode, Eugen Ipsen, Bissen, Skovgård, 
Constantin Hansen, Carl Bloch og dertil adskillige fra andre nordiske lan-
de. I sandhed et smukt udsnit af den åndskultur, som herskede i Danmark 
i sidste halvdel af 1800-tallet. 
Hammerich døde i 1881, og Chr. Richardt skrev en smuk mindesang om 
sin afdøde svigerfar i værket ”Vaar og Høst” fra 1884. Chr. Richardts pro-
duktion var temmelig stor og dækkede forskellige genrer. Et godt indtryk 
fås ved et opslag i vores salmebog og i Højskolesangbogen, hvor flere 
salmer og sange kan gennemlæses og nydes. 
 
Ja, det var så, hvad der kom ud af et besøg på Ørslev Kirkegård en dag i 
maj 2012. Kirkegården fremtræder meget smukt med alle de grønne hæk-
ke omgivet af en kraftig, rød mur, der værner utallige generationer mod 
livet udenfor og giver fred og ro i døden. 
Mange danskere er sikkert gravlagt, mens følget sang Chr. Richardts må-
ske mest kendte sang: ”Altid frejdig når du går”. 

Kilder: Tove Kjærbo: Træk af livet på Iselingen fra 1810 til 1912.(Lokalarkivet) 
            Peter Koës: Richardt: AAH Ja!!! (Lokalarkivet) 
            Om Chr. Richardt. Stevns Litteratur. Stevns Bibliotekerne. 
            Den Store Danske. Gyldendal. 
         Forfatterleksikon. 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1949. Danske forfattere. Google, 
            billeder og opslag.  Lokalhistorisk Arkiv Vbg.               
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 Udgravning af en bondegård på Dyssegårds mark i Ørslev 
(matr. 8a) 

af  fhv. lektor Leif Bruun, Ørslev 

 
”Ploven er mange gange gået hen over stedet, og de mange store sten gene-
rer markarbejdet. Lejlighedsvis må de trækkes op eller sprænges bort.” 
Således lød ordene i 1980. Udtalt af den arkæologisk interesserede ejer af 
Dyssegård, Jan Munthe-Brun. Han talte om et markstykke mellem gården  og 
Ørslevvej - tæt ved det levende hegn. 
 
På rytterkortet fra 1700-tallet kan man se, at der engang har ligget to gårde 
(se rytterkort, nr. 59 og 60) side om side på det stenfyldte markstykke. Begge 
gårde er forsvundet på udskiftningskortet fra 1782.  
Som arkæolog blev jeg naturligvis interesseret i en udgravning af gårdtomter-
ne. Gårdejer Jan Munthe-Brun støttede projektet med interesse. Jeg alliere-
de mig med min kollega Helge Kudahl og fik samlet en gruppe arkæologiinte-
resserede elever fra Vordingborg Gymnasium. Der blev givet gravetilladelse 
fra Sydsjællands Museum. 
 
Udgravningen startede i efteråret 1980, fortsatte i marts 1981 og afsluttedes i  
foråret 1982. 
 
Uddrag af gravebogen med særlig henvisning til Helge Kudahls optegninger: 
1. Det stenfyldte område udpeges og indgrænses af Jan Munthe-Brun 
2. Fixpunkt markeres med jernstolpe i det levende hegn 
3. Pløjelaget fjernes, og der udlægges søgegrøfter 
4. Et koordinatsystem placeres over et område på ca. 8 x 8 meter 
5. Der registreres flere områder med lerstampede flader iblandet småsten 
6. Der registreres lergulv med letbrændt ler - meget kalkholdigt 
7. Der registreres grydeformede nedgravninger med letbrændte foringer 
8. Der registreres brolægning af håndstore sten. - Gårdsplads?  
9. Der foretages nivellering - en forårsdag i 1982 
 
Vi formodede, at vi havde udgravet en stor del af gård nr. 59 (se rytterkortet 
fra ca. 1770). Udgravningsfeltet var ret begrænset, ca. 8 x 8 meter, med et 
par udvidelser. Vi magtede ikke at udvide udgravningsområdet til gård nr. 60. 
 
Fund: 
1. Mange potteskår i størrelsen 1-6 cm 
2. Tre stjerter (håndtag) og ca. tyve ben fra stjertpotter (trebenet potte) 
3. Fyrre skår fra fade  med hornmaleri 
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Redaktøren for ”Guldgåsen” fremlagde beretning og fortalte kort om arbej-
det med bladet og om, at Vordingborg Bank sponsorat gør det muligt at 
udvikle bladet. 
Grethe Langesøe Wich orienterede om arbejdet med slægtsforskningen, 
folketællinger og kirkebøger.  
Poul Nielsen redegjorde kort om arbejdet i facederådet.  
Kasserer Niels P. Christensen fremlagde regnskabet, som udviste et min-
dre underskud; regnskabet blev gennemgået og godkendt.  
Generalforsamlingen enedes om et årligt familiekontingent på 100 kr.  
 
Arkivleder Else Gade Gyldenkærne orienterede om arbejdet i lokalarkivet 
og sognearkiverne. Der er mange personlige henvendelser på arkivet, og 
der indgår mange forespørgsler på mail. Der var over 75 besøgende til Ar-
kivernes dag.  
Ved valget var der genvalg til samtlige bestyrelsesmedlemmer. - På besty-
relsesmødet den 7-6-2012 konstituerede bestyrelsen sig, hvilke betyder, at 
bestyrelsen og dens opgaver ser således ud: Jes Jensen er formand og 
medlem af redaktionsudvalget for Guldgåsen, Niels P Christensen er kas-
serer og medlem af redaktionsudvalget for Guldgåsen, Viggo Zuschlag er 
sekretær og medlem af redaktionsudvalget for Gudgåsen, Povl Erik Thom-
sen er ansv. redaktør af Guldgåsen, Grethe Langesøe Wich står for 
slægtsforskningen, Brian Devantier er suppleant, medlem af redaktionsud-
valget for Guldgåsen og medlem af aktivitetsudvalget og endelig er Poul 
Nielsen suppleant og medlem af aktivitetsudvalget.  
Revisor Kurt Hansen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Som ny 
revisor blev Claus Raahauge valgt, og han er nu revisor sammen med Jør-
gen Dalby. Som ny revisorsuppleant valgtes Else Hansen. 
Bestyrelsen vil her gerne takke Kurt Hansen for hans arbejde i foreningen, 
Kurt var først kasserer fra 1996 til 2006 og herefter revisor fra 2010 til 
2012. En stor tak til Kurt Hansen for hans lange virke i foreningen. 
Jes Jensen 
 
 

Billedaften med fortælling 
Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 19.00 i KulturArkaden vil 
Hans Chr. Petersen vise billeder og fortælle om sin barndom i 
Algade. Hans Chr. Petersens far var redaktør på Vordingborg 
Avis i årene fra 1933-58. 
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Forskelligt 
 

Generalforsamling den 19. april 2012 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholdt den årlige, ordinære gene-
ralforsamling den 19. april 2012 i KulturArkaden i Vordingborg. Der var ca. 
25 fremmødte medlemmer. 
 
Efter en dejlig forårssang indledte forhenværende ekviperingshandler Knud 
Jensen et foredrag om ”Sophus Jensen/Tøjekspertens” historie gennem de 
seneste 100 år. En levende fortælling om starten som 
”Herreekviperingforretningen” i Algade 71 og senere om flytningen til Algade 
62. Her ligger forretningen stadig i dag; den drives af Charlotte Riisberg, 
som er 4. generation i den familiedrevne forretning. Knud Jensen fortalte 
bl.a. om sin farfars start med mange ansatte og om livet i forretningen med 
egne skræddere tilknyttet. Han orienterede om de mange rejser, som han 
foretog i forbindelse med starten af indkøbscentret ”Eksperto” og om de pro-
blemer, indkøbscentralen løb ind i. Knud Jensen  rejste dengang ca. 120 
dage om året, og dette bragte ham til lande i Østen, Sydamerika og Mexico. 
Indkøbscentralen foretog indkøb til Tøjekspertens kæder i Danmark og til 
butikker i en stor del af Nordeuropa. Knud Jensen, som er fyldt de 80 år, 
blev efter sit foredrag belønnet med et stort bifald. Lokalhistorisk forening vil 
gerne her takke Knud Jensen for et levende og interessant foredrag.  
 
Foreningens formand Jes Jensen bød herefter velkommen til årets ordinæ-
re generalforsamling.  Brian Devantier blev valg til dirigent.  
Formanden aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år: 
der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder, medlemstallet ved sid-
ste års generalforsamling var 123 medlemmer, dette er nu steget til 165 
medlemmer. Foreningen har støttet en bogudgivelse med 10.000 kr. til for-
fatteren Allan Huglstad, foreningen har ligeledes støttet udgivelsen af en 
brochure ”Find vej i Vordingborg” med 1.000 kr. - Der har været følgende 
arrangementer det seneste år: Vor Frue Kirke ved Hardy Lund Olesen, bog-
præsentation ved Allan Huglstad, foredrag af Allan Huglstad, der viste bille-
der fra sin nye bog og her senest foredrag ved Knud Jensen. 
Formanden fortalte ligeledes, at Vordingborg Bank sponsorerer vores med-
lemsblad ”Guldgåsen” med et beløb, der i år udgjorde 7.105 kr. En støtte 
foreningen er meget glad for. En stor tak til Vordingborg Bank. 
Formanden oplyste, at foreningen har 25 års jubilæum den 10. december 
2012, og at der planlægges en reception på selve dagen. 
Formandens beretning blev herefter vedtaget.  
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4. En halv medaillonkakkel, midter-og hjørnestykke af en rhombekakkel. 
5. Fragment af en kronekakkel. 
6. Halvtreds mindre skår. 
7. Et stort skår af et grønt fad. 
8. Tre dele af billedkakler med scener fra lignelsen om ”Den fortabte 
    Søn” (Lucas 15, 11-32). 
9. Sværtede teglstensstykker. 
10. Murstensbrokker. 
11. Ti søm. 
12. Et stykke rør fra en kridtpibe. 
13. Hestekranie og hestehov. 
 
Keramikstykkerne blev dateret af Palle Birk Nielsen, Næstved Museum. 
De ældste er fra slutningen af 1500-tallet, resten fra 1600- og 1700-
tallet. 
 

To vigtige fund: 
For det første 
fandt udgrav-
ningsholdet tre 
fragmenter af  
b i l l e d k a k l e r , 
hvoraf de to hø-
rer sammen. 
Gård nr. 59 har 
haft kakkelovn. 
Derom vidner 
de mange frag-
menterede ovn-
kakler, lergulvet 
med letbrændt 
ler, de sodsvær-
tede teglsten og 
naturligvis bil-
ledkaklerne. 
 Billederne hø-

rer hjemme i en moraliserende serie fra slutningen af 
1500-tallet, som fremstiller otte scener fra lignelsen om 
Den fortabte Søn. Serien begynder med sønnens af-
sked med faderen og slutter med hans hjemkomst. 

Vores to sammenhørende fragmenter viser sønnen, der vogter svin i et 

  

Kirke 
Østergård 
Dyssegård  
Gård nr. 59 
Gård nr. 60            

Rytterkort, ca. 1770 
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fremmed land. Sønnens hoved mangler. Han er iført en halvlang kofte. 
Ved hans højre fod roder et langtrynet svin i jorden. Teksten (Lukas 15, 
11-32) siger, at sønnen tilmed åd af de bønner, som svinene fyldte sig 
med.  
Det tredie billedfragment viser faderens fremstrakte hånd, der byder søn-
nen velkommen hjem. 
Den populære kakkelserie har i 1600- og 1700-tallet fungeret som en 
huspostil på gårdene, hvor fæstebonden skulle holde andagter for familie 
og tyende. Gad vide, hvad husbond har belært sin husstand om? Præget 
som han var enten af den strenge ortodoksi eller af den inderlige pietisme.  
Måske sluttede fæstebonden andagten med ordene: ”Velsign vore agre 
med Din grøde.” 
 
For det andet fandt udgravningsholdet et hestekranie og en hestehov. 
Ved en minutiøs udgravning af en mørk plet i kulturlaget omgivet af hånd-
store sten fremkom aftegningen af et hestekranie, mange hestetænder 
næsten in situ og en velbevaret hestehov. Et hesteoffer - muligvis nedlagt 
under en dørtærskel (se Helge Kudahls plantegning af dette udgravnings-
felt). 
Hesteofringer kendes fra hele det indoeuropoæiske område. Således fra 
det oldindiske Ashvamehda-ritual, hesteofferet. I dette ritual indgår en 
hingst, som senere slagtes og parteres, nogle hopper og et vandhul. Kon-
gens førstehustru spiller en central rolle i ceremonien. I slutningen lægger 
hun sig under et dække sammen med den ofrede hingst og fingerer en 
sexuel forening. Et helligt bryllup. Hele ceremonien er en skabelsesakt. 
Kosmos genskabes, kongens kraft styrkes, landet renses for urenheder, 
frugtbarhed og lykke styrkes! 
 
Hesten som offerdyr kendes også fra 
det nordiske område. Da man i begyn-
delsen af romersk jernalder skulle an-
lægge en ny landsby i Vestervig i 
Nordjylland, blev hoved- og fod-
knogler af en ofret hest nedlagt under 
det først opførte hus. 
 
Et sidste eksempel er hentet fra beret-
ningen om Vølse - nedskrevet i Den 
Ældre Edda omkring år 1000. Kong 
Olav kommer til en afsides bygd i 
Nordnorge sent på høsten henunder 

Hov. 
 
Hestekranie 
med tænder 
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arvegods.” Ørslev er det største ejerlav af samtlige i det sydlige Sjælland 

med 39 gårde i 1682 og 228,3 td. hartkorn.  

Stenkirken er dog først fra 1200-tallet, men må have haft en forgænger. I 

2011 er der 1.849 indbyggere.” 

 

Ørslev var altså i slutningen af 1600-tallet - rangordnet efter såvel antal gårde 

som hartkorn - den største af landsbyerne i Sydsjælland indenfor de nuvæ-

rende kommuner Næstved, Faxe og Vordingborg.  

 

 

 

Alt ifølge Svend C. Dahl, hvis nye, illustrerede hefte beskriver 350 bebyggel-

sesnavne, deres betydning samt alder i nutiden - og mod slutningen af 1600-

tallet. 

 

I øvrigt er Ørslev et meget almindeligt landsbynavn. Vi finder det i Nordjyl-

land, i Sønderjylland, på Fyn, på Falster og på Sjælland nord for Slagelse, 

øst for Skelskør, nord for Haslev og endelig nord for Vordingborg. 

 

Foto google 
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Ørslev - landsbyens navn 
af Jes Jensen og PET 

 

Ørslev kommer af stednavneendelsen -lev, der betyder "levning" eller 

”arvegods”, "noget leveret til efterkommere".  –lev forekommer så godt som 

altid i forbindelse med et mandsnavn. I Ørslevs tilfælde er det Øthær.  

Man skal tænke sig, at en mand af det navn har skabt en bosættelse her. 

Den har han så kunnet efterlade sig til sine efterkommere. Navne på –lev er 

opstået i tiden omkring 500–800 og er sandsynligvis knyttet sammen med 

danernes indvandring i landet. Øthærs lev er i tidens løb ændret til "Ørslev". 

 

Eller som Svend C. Dahl skriver i sin nye bog, ”Stednavne i det sydlige 

Sjælland”: ”Ørslev, Kirkeby, (i 1231 Ørslef). Ør el. Øthir + lev; dvs. Øthirs  

 

Her ses Rynkebjerggård - på rytterkort fra 1770 læses Riingbjergaard. Gården lå oprindelig 
tæt på skolen, men blev udflyttet omkring år 1810. Storken byggede sidst rede på gårdens 
tag i 1920. Nu er kun det smukt restaurerede stuehus tilbage. - Adressen er i dag Rynke-
bjerg 27. 
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aften. Husstanden på gården er samlet. Der synges uanstændige sange, 
siger den kristne kilde. Det vil sige spøgefulde sange med erotiske hentyd-
ninger. Alle på gården fra husbond til træl deltager i sangene, mens en 
hests afskårne og konserverede lem kaldet Mørner, Vølse og Dingel ræk-
kes fra person til person. 
 
Så dramatisk og ritualiseret som Ashvamehda-offeret og Vølse-
ceremonien har Ørslev-offeret ikke været. Vi kender desværre ikke den 
folkereligiøse tankegang i Ørslev i 1600- og 1700-tallet, men som religi-
onsfænomen var hensigten klar. Ved at nedgrave hestekraniet og hoven 
under dørtærskelen eller under staldgulvet sikredes og fremmedes  frugt-
barheden på marken, i stalden og i bondens husstand. - Hestekødet blev 
vel ædt ved et rituelt mættelsesmåltid. 
 
Konklusion 
En sammenligning mellem rytterkortet fra ca. 1770 og udskiftningskortet 
fra 1782 (se forsiden) viser, at de lange smalle agre er forsvundet. Nye 
store og samlede markstykker er udstukket ved en stjerneudskifning. Men 
gårdene i Ørslev føler sig stadig bundet til landsbyfællesskabet og forbliver 
inde i landsbyen. Det drejer sig om over 30 gårde. Også Dyssegård. 
 
Gårdene nr. 59 og 60 bliver nedlagt. Næsten intet bliver efterladt. Vi fandt 
ingen rester af gård nr. 59’s bindingsværk, intet tømmer, ingen større in-
ventarstykker. Alt brugbart materiale var fjernet og måske brugt på andre 
gårde. 
 
Måske er fæstebonden blevet sat fra gården af godsejeren pga. sygdom 
eller uduelighed. Udgravningsholdet mener imidlertid, at nedlæggelsen af 
gårdene nr. 59 og 60 har været et led  i forbindelse med landboreformerne 
i begyndelsen af 1780’erne. 
 
Disse førte nemlig til, at bondestanden blev opdelt således, at et mindretal 
bestående af en gårdejerklasse opnåede velstand og magt, mens det sto-
re flertal af bønderne måtte gå fra deres gårde og fremover ernære sig 
som husmænd og landarbejdere. 
 
Det er sikkert rigtigt, at de ministre, som gennemførte reformerne, nok hav-
de forståelse for husmændenes og landarbejdernes forringede vilkår. Men 
de var selv godsejere og gjorde intet for de dårligst stillede blandt bønder-
ne. Derimod greb de til den ikke ukendte kriseløsning, nemlig at vælte byr-
derne over på de svageste! 
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Løspløjede brolægningssten 
Store sten 
Grydeformede nedgravninger 
Lergulv forstærket med små sten 
Bevaret brolægning 
Lerlag eller lergulv m. område m. letbrændt og meget kalkholdigt ler 
Område med mange kakkelskår 
Hestekranium og hov 

Udgravningsfelt efterår 1981    
 

Ørslev matr. 8a  
Gård nr. 59 på rytterkort   

Feltets udstrækning er 10 x 10 m, målestok 1:50  
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 Øverst familien Pommergaard i deres hjem omkring 1940. Fra venstre Carl O. 
Pommergaard, Edith, Maggie, Anders og Jensine Jensen. På væggen hænger et 
maleri af familiens gård. Dette maleri ses på fotografiet nedenunder. 
Gården lå i Ørslev Kohave, i nærheden af den nuværende ejendom Kohavevej 69. 
Den blev udslettet og størsteparten af familien dræbt ved den tragiske ulykke 12. 
september 1944, da et engelsk bombefly styrtede ned og ramte gården . 
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Ørslev Brugsforening, som vistnok stiftedes i 1880’erne, holdt til her indtil 1906. 
Nuværende adresse er Ørslevvej 121 - (foto PET) 

Her ses Ørslev Brugsforening i 1908. Den blev bygget i 1906. I det første hus til højre 
boede karetmager Schmidt, i det næste lå Ørslev Central og endelig skimtes skomager 
Rasmussens for længst nedrevne hus. - Adressen er den samme som i dag. 
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På grundlag af det foreliggende materiale, kort og de få og ”værdiløse” 
fund må vi konkludere, at gården nr. 59 i Ørslev sammen med gård nr. 60 
er blevet nedlagt senest i 1782, hustomterne pløjet op og tofterne indgået 
i det stjerneudskiftede markstykke, som Dyssegård erhvervede ved land-
boreformerne. Gårdejeren på Dyssegård blev en af de meget få selvejer-
bønder i Danmark, mens fæstebønderne på gårdene nr. 59 og 60 sand-
synligvis endte som husmænd og daglejere med forringede levevilkår. 
Således gik det hovedparten af befolkningen på landet. 
 
Den traditionelle opfattelse af landboreformerne var og er den, at de førte 
til en lykkelig frigørelse af bondestanden. Dette syn ligger også til grund 
for skolernes historieopfattelse, og det søges fortsat opretholdt i undervis-
ningsministeriets historiekanon. - Ingen tvivl om, at gårdmandsklassen 
vandt overordentlig meget ved landboreformerne, men elendigheden 
blandt husmændene og daglejerne blev mere og mere udbredt op igen-
nem 1800-tallet og et godt stykke ind i 1900-tallet 
 
Efterskrift 
Dyssegården, stadig beliggende inde i Ørslev, brænder i 1881. Få år efter 
flytter selvejerbonden ud af landsbyfællesskabet og opfører en ny gård på 
sit samlede, stjerneudskiftede markstykke, matr. nr. 8a, og der ligger den 
den dag i dag. - Til slut vil jeg sige, at jeg har fået det privilegium at kunne 
bo på matr. nr. 8d inde i Ørslev med udsigt til kirken. På denne grund lå 
Dyssegården indtil 1881. 
 

To klenodier i  
Ørslev Kirke  

af PET 

 
Monstranshuset 
 
Foran en af midtersøjlerne i 
kirken står et smukt udskåret 
monstranshus, et slags skab på 
fod, hvori hostien opbevaredes i 
katolsk tid. Skabet har glas-
vægge, således at menigheden 

kunne se det indviede alterbrød, der var anbragt i skabets midte. 
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Monstranshuset i Ørslev, som er knap 
2.4 m højt, er fra perioden 1450-1550, 
altså fra sengotisk tid. 
Øverst står jomfru Maria med barnet, 
som holder en rosenkrans. 

 
Mariafiguren er sandsynligvis 
en tilføjelse til monstranshu-
set og har nok oprindelig væ-
ret placeret i sidealteret mod 
nord.  
 
Krusifikset 
 
Dette krusifiks, som skildrer 
Jesus meget følsomt og med 

et nærmest blidt udtryk, hænger på nordvæggen i Ørslev Kirke. Oprindelig 
har det være placeret i korbuen eller på korvæggen. 
Jesu hoved hælder lidt til venstre, men det er ikke den voldsomt lidende 
Frelser, vi ser. Her er hverken tornekrone eller andre torturinstrumenter. - 
Læg mærke til, at korset er udformet som et træ - Livets Træ. Det er et bil-
ledskærerarbejde fra unggotisk tid  - omkring 1250-1300.  

(kilde: Leif Bruun, fotos PET) 
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Blumsminde, 1923. - Fra venstre 
ses Ole Larsen, som var gift med 
tidligere lærer Blums datter, Caroli-
ne. Yderst til højre ses en anden af 
lærer Blums døtre, Christine Blum, 
som var ugift. - Disse to - Caroline 
og Christine var efter sigende de 
sidste, der stadig gik klædt i 
egndragter. - Villaens adresse er i 
dag Ørslevvej 109. 
  
 

.Der var engang i Ørslev 
  

På disse sider viser Guldgåsen billeder fra gårdejer Jan Munthe-Bruns store 
samling af postkort fra svundne tiders Ørslev og omegn. 
  
Jan Munthe-Brun har med stor imødekommenhed og engagement stillet sig til 
rådighed med sit kendskab til det gamle Ørslev. Han har tålmodigt besvaret 
redaktørens mange spørgsmål, fremvist sine samlinger, udlånt relevante bille-
der samt indbudt til hyggelig samtale over en kop kaffe.  

Guldgåsen siger TAK! 
 

 

 
Her ses Ørslev Posthus, i gamle dage  kaldet Brev-
samlingsstedet.  
 
Billedet er fra 1913. I realiteten var det sadelma-
germester og tobakshandler N.P. Jensen, der som 
ekstrajob tog sig af posten. 
 
N.P. Jensens datter, Emmy Rålund, overtog arbej-
det med posthuset efter sin far i 1967, og hendes 
datter Lise Rålund fortsatte forretningen indtil 
1991. - Familien drev således postforretningen i 
ca. 70 år. 
  
Bemærk for øvrigt ”vejbelægningen”. - Adressen er 
i dag Ørslevvej 111.   

Blumsminde, 1923. - Fra venstre 
ses Ole Larsen, som var gift med 
tidligere lærer Blums datter, Caroli-
ne, som står i midten. Yderst til 
højre ses en anden af lærer Blums 
døtre, Christine, som var ugift.  
Disse to - Caroline og Christine - 
var efter sigende de sidste, der 
stadig gik klædt i egnsdragter.  
Villaens adresse er i dag Ørslevvej 
109. 


