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DRAMATISKE DAGE 
12. og 13. DECEMBER 

FOR 75 ÅR SIDEN 

 
MASNEDSUNDBROEN SEJLET   

”I SÆNK”    
AF EN ENGELSK DAMPER 

Vordingborg Dagblad, torsdag den 12. december 1935 

 
Al trafik over broen spærret indtil videre  
Hvad med Tysklandstrafikken 
I morges kl. 8¼ skete ved Masnedsundbroen en ulykke, som betyder en ka-
tastrofe for den danske jernbanetrafik. 
For at komme ind til Masnedsund Havn må skibene vest fra passere ikke 
mindre end tre broer, først den nye Masnedsundbro, der skal overtage frem-
tidens trafik, når Storstrømsbroen bliver færdig, dernæst den interimistiske 
træbro, der bliver brugt som materialebro, navnlig for fyldet til dæmningen på 

Den engelske tankdamper ”Atheltarn” i nærkamp med den gamle Masnedsundbro 

15 

 

HISTORIKEREN  

KÅRE JOHANNESEN  
holder foredrag i Lokalhistorisk Forening  

 
Torsdag den 27. januar er der mulighed for at få en oplevelse af de helt 
store, når inspektør ved Middelaldercentret i Nykøbing Falster, historiker 
og forfatter Kåre Johannesen, kommer til Vordingborg og holder foredrag 
i Lokalhistorisk Forening. 
Kåre Johannesen kender vi bl. a. fra udsendelser i TV-Øst, hvor han 
sammen med Sille Roulund har besøgt historisk interessante lokaliteter 
på Sjælland og Lolland-Falster. Med sin store viden og sit medrivende 
talent for at fortælle om historiske steder og personer formår han at le-
vendegøre fortiden og vække interessen for det grundlag, vi nutidsmen-
nesker bygger vores tilværelse på. 
Ved arrangementet i Lokalhistorisk Forening, som formentlig vil blive 
afholdt i Medborgerhuset, vil Kåre Johannesen fortælle om et endnu ikke 
fastlagt emne af lokalhistorisk interesse.. 
Glæd jer -  og sørg for til januar at holde jer orienteret i den lokale pres-
se, hvor arrangementet vil blive nærmere omtalt. 

 
 

Vejr og vind i Vordingborg 
Af Else Gade Gyldenkærne 

 
Hvert år afholder de danske lokalarkiver Arkivernes Dag. I år var temaet 
Vejr & Klima.  
Stormflod, orkan, snestorm og oversvømmelse er nogle af de større vejr-
begivenheder, men der blev også sat fokus på mere fredelige, vejraf-
hængige sysler som badeture, udflugter, kælkning, isbådssejlads osv. 
Arrangementet er for længst overstået, men i december måned vil en del 
af materialet blive udstillet i bibliotekets foyer til glæde for dem, der gik 
glip af det. 
Samtidig efterlyser arkivet borgernes egne billeder og fortællinger om 
vejret: fx orkanen i 1999, vinterkrigen 1978/79, oversvømmelser, isvintre, 
tørke, hedebølge, skøjteløb, skiture, kanekørsel, picnic, strandture og 
meget mere. 
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FORSKELLIGT 
 

Besøg på Skovhuse Hjemmeværnscenter 
 
Lørdag d. 9. oktober havde Lokalhistorisk Forening for Vordingborg ind-
budt interesserede til et besøg på Skovhuse Hjemmeværnscenter, hvor 
Flyradarstation Skovhuse igennem 53 år - fra 1950-2003 - holdt til. 
Vi fik en både interessant og lærerig oplevelse med et meget spændende 
og engageret foredrag om flyradarstationens historie holdt af tidl. major 
Max G. Jensen, som igennem mange år var leder af stationen.  
Efter kaffe og hyggelig snak blev vi vist omkring på stedet - dels af Max G. 
Jensen selv, dels af nuværende vicevært på hjemmeværnscenteret, John 
Rasmussen. Vi vandrede gennem det omfattende kælderområde dybt un-
der jorden og steg højt til vejrs i radartårnet, hvis omgang befinder sig i  
120 meters højde over havets overflade. 
45 personer havde valgt at bruge deres lørdag eftermiddag i Skovhuse, så 
også på den måde må arrangementet siges at have været en succes. 

Major Max G: Jensen beretter - yderst th. ses 
John Rasmussen 

Radartårnet titter frem over træerne  
på Kalvebjerg 

I kælderen. -  John Rasmussen fortæller  Højt til vejrs - 120 m over havets overflade 
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Masnedø, og endelig den gamle Masnedsundbro, der nu i godt 50 år har 
taget trafikken. 
Selvfølgelig har det været vanskeligt at manøvrere mellem 3 broer, der lig-
ger ret nær hverandre. 
 
Lods Spenner, der har måttet foretage den vanskelige manøvrering, har da 
også forudset, at det før eller senere måtte gå galt og har fralagt sig ansva-
ret. Broen har enkelte gange været påsejlet, men skaden har ikke været 
større, end at den hurtigt har kunnet repareres. 
I morges indtraf imidlertid katastrofen, idet damperen ”Atheltarn” fra Liver-
pool gav den gamle Masnedsundbro en så alvorlig påsejling, at brofaget 
nærmest Masnedø blev løftet op og kastet i vandet med den ende af faget, 
der er nærmest den sydlige midterpille. Ved påsejlingsstedet blev broen 
meget slemt molesteret, og ved faldet mod vandet blev sveller, jernbane-
skinner m.v. løftet af, og duc d’alben, der står som beskyttelse af pillen, 
blev fuldstændig smadret til pindebrænde. 

 
Hvordan skete ulykken 
Et øjenvidne til ulykken, manden der passer den interimistiske bro, fortæl-
ler, at damperen  antagelig  ved fejlmanøvrering fra  styrmandens  side  løb  
forkert af gennemsejlingen og med stor kraft ramte broen lige ved pillen, 
hvor brobanen af hensyn til temperatursvingninger ligger løst i lejerne. Ved 
påsejlingen blev faget løftet op i luften, og da damperen atter bakkede, slap 
den brofaget, der med et vældigt plask styrtede i vandet. Da damperen 

Den gamle Masnedsundbro styrtede i vandet ved påsejlingen 
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bakkede, stødte den mod den interimistiske bros brohus, der blev delvis 
knust. 
Damperen, en tankdamper, der var på vej til Stege, har så vidt man kan 
skønne kun taget ringe skade. Stævnen har dog fået en slem bule. Dampe-
ren gik efter påsejlingen ind til Masnedsund Havn og var denne gang heldi-
gere med gennemsejlingen. 
En time efter ulykken sejlede damperen ad Stege til efterladende et sandt 
virvar. 
 
Trafikalt sammenbrud 
Selvfølgelig har ulykken medført, at trafikken er brudt sammen. Til alt held 
havde man et lokomotiv og 3 personvogne på Masnedø, og dermed kunne 
man så befordre de rejsende fra Masnedø Færgehavn til Masnedsund-
broen. Her måtte de rejsende stige ud og spadsere over den interimistiske 
bro til Masnedsund Station, hvor et nyt tog kunne føre dem videre. Det var 
et ejendommeligt syn at se de rejsende balancere over den interimistiske 
bro, der just ikke er en chaussé. Efter de rejsende kom portørerne med 
bagagen, og en portør trillede med den forsigtighed, den vanskelige passa-
ge krævede, en lirekasse over de smalle planker. 
Om aftenen skal det være livsfarligt at befare broen, og hvordan man så vil 
klare sig, står på nuværende tidspunkt hen i det uvisse. Der tales om, at 
man eventuelt vil sætte den lille færge ”Thyra” i gang fra Masnedø til Mas-
nedsund. Hvorom alting er, så er den gennemgående trafik på og fra Tysk-
land brudt uhjælpeligt sammen. Det vil være ganske umuligt at føre de gen-
nemgående vogne over, men med lidt godt humør hos de rejsende vil tra-
fikken selvfølgelig kunne opretholdes; der må dog regnes med store forsin-
kelser. 
Det er en af de største katastrofer, der nogensinde er indtruffet for De Dan-
ske Statsbaners trafik bortset fra de hindringer, som ismasser har lagt i ve-
jen for færgetrafikken. 
 
Hvornår vil normale forhold atter indtræde 
Et vanskeligt spørgsmål at besvare. Kan den store flydekran ”Stærkodder” 
gå igennem den interimistiske bro og løfte broen på plads? Også dette 
spørgsmål er vanskeligt at besvare. En ting er imidlertid sikker: eksperter i 
broarbejde har vi mange af her på stedet, så der er en mulighed for, at jule-
trafikken kan reddes. 
 
Interview med lodsen 
Vi har haft en samtale med lods Spenner, der fulgte med damperen til Ste-
ge. Lodsen udtaler: ”Da ulykken skete stod jeg på broen, kaptajnen ved 
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men den kan også høre til Prins Jørgens Palæs kompleks fra slutningen 
af 1600-tallet. Vi havde håbet, at der var gulvlag inde i bygningen, men 
det var ikke tilfældet. Et enkelt spor peger dog i retning af, at bygningen 
tilhører Prins Jørgens Slot. Bunden af fundamentet består for en stor del 
af middelalderlige tagtegl - en middelalderbygning er altså blevet revet 
ned forud for opførelsen af limstensbygningen. Bygningens brug står hen i 
det uvisse. 
 
Jagten efter det brutalt afbrændte Mølletårn endte forgæves. Intet brand-
lag, ingen stærkt brændte bygningsdele. Til gengæld kunne vi se, at der 
på det areal, hvor tårnet må formodes at have stået, er sket en voldsom 
afgravning - enten i forbindelse med at voldgraven blev fyldt op for at give 
plads for et egentligt torv i midten af 1800-tallet eller måske allerede i mid-
ten af 1700-tallet. Umiddelbart ved siden af det sted, hvor tårnet må for-
modes at have stået, var der nemlig en ca. 15 cm tyk og 2 m bred bræm-
me af trækulsholdigt nedbrydningsmateriale med en del trækul, små tegl-
stykker og skiferstumper. Bræmmen var på den ene side kantet af mindre 
sten - antageligt fodstykket til en væg i bindingsværk. Det, at der er skifer i 
bræmmen, daterer den til Prins Jørgens tid: store dele af palæet har væ-
ret tækket med skiferplader. Et stykke afsvedet egetræ fra fodstykket skal 
nu sendes undersøgelse for om muligt at få en datering ud fra træets år-
ringe. 
 
I den kommende tid vil resten af Slotstorvet blive strippet for asfalt, og i 
løbet af de næste måneder vil et helt nyt torv vokse frem. De arkæologi-
ske spor vil såvidt muligt blive bevaret for eftertiden under den nye belæg-
ning, og borgport samt ringmur vil blive markeret i belægningen, så fremti-
dens besøgende kan få en fornemmelse af, hvordan adgangen til Dan-
marks største borg har set ud engang. 
 
 

Portbygningens fundament 
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ikke været meningen, at de dele af porten skulle ses. 
 
Vippebroen burde have en støttekonstruktion ude i voldgraven, nogle me-
ter foran portåbningen. Det har vi desværre ikke kunnet kigge nærmere 
efter, da det viste sig, at der her lige under asfalten var rester af en byg-
ning med munkestensgulv, som vi ikke ønskede at ødelægge. Denne byg-
ning må være af nyere dato. Den ligger på toppen af den opfyldte vold-
grav, og den er sandsynligvis fra engang i 1800-tallet - det mærkelige er, 
at vi overhovedet ikke har efterretninger om den, hverken på kort eller i 
skrift.  

Vi prøvede at bore ind under bygningen, men boret stødte ikke på fast 
konstruktion. Sandsynligheden taler for, at vippebroen har støttet på en 
træ-stolpekonstruktion og ikke en fast muret klods, som man ellers ser 
mange steder. 
Limstensbygningen, som ligger lige ud for det gule sprøjtehus, ligger som 
portbygningen på voldgravsskrænten. Den er gravet ned gennem voldgra-
vens lerbeklædte skråning, men ellers har det ikke været muligt at sige 
mere om dens alder. Den kan i princippet godt høre til 1300-tals borgen, 

Udgravning 2010 på Slotstorvet i Vordingborg 
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rattet, medens 2. styrmanden var klar ved maskintelegrafen. Ligesom vi 
havde passeret den interimistiske bro og foretog den nødvendige drejning 
for at komme igennem Masnedsundbroens gennemsejling, trådte strøm-
men ind for bagbords bov og drev os over mod styrbord, skønt roret lå til 
bagbord. Det var umuligt at rette skibet op, navnlig også fordi broerne lig-
ger så tæt ved hinanden, at der ikke er plads dertil. Man har ikke villet høre 
mine mange advarsler, og nu har vi altså følgerne”. 
 
 

 
DEN AFBRUDTE FORBINDELSE VED MASNEDSUND 

Vordingborg Dagblad, fredag den 13. december 1935 

 
Statsbanerne søger på forskellig vis at råde bod på vanskelighederne 
Som omtalt i bladet i går ankom banechef Flensborg og distriktschef  
Herschend ved middagstid til Masnedsund for at besigtige skaden ved bro-
katastrofen og påbegynde forhandlinger med henblik på en foreløbig fær-
gefart. I dag vil den gamle færge ”Thyra” sejle fra Masnedsund udenom-
Masnedø og til Orehoved. Den skal støttes af motorfærgen ”Kronborg”, 
som allerede er sendt af sted. 

Den nedstyrtede bro set fra Masnedø 
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Banechef Flensborg udtaler med 
henblik på de kommende dages 
trafik bl.a.: ”Jeg håber, at vi hurtigt 
skal få udbedret den skade, der er 
sket, og vi vil forsøge at få bygget 
en interimistisk forbindelse inden 
jul.” 
 
Arrest i damperen 
Med hensyn til ansvaret for ulykken 
vil der blive ført proces herom, men 
statsbanerne har straks regnet ski-
bet for fuldt ansvarligt og anmoder 

dommeren i Stege, hvortil skibet er sejlet, om at gøre arrest i skibet. 
 
Vi havde advaret, siger lods Spenner 
I en samtale med lods Spenner udtaler denne bl.a.: ”Vi havde tre broer at sej-
le igennem, og oven i købet måtte vi sejle i zigzag. Både havnefogeden og 
jeg gjorde indsigelse, da vi så planerne for den ny Masnedsundbro og den 
interimistiske bro. Men det nyttede ikke. Ingeniørerne havde forelagt deres 
udkast for byens havneudvalg, og det var blevet godkendt, uden at man 
spurgte os om noget. Jeg talte alvorligt med ingeniørerne, men det nyttede 
ikke. 
Den egentlige grund til påsejlingen var, at en strømhvirvel tog magten fra os, 
og det kunne jo kun ske, fordi vi måtte gå frem med for langsom fart.” 
 
Travlhed ved broen 
Aldrig har der hersket en travlhed ved Masnedsundbroen som i går. Man gik 
straks i gang med at skaffe tålelige kår for de rejsende. Som i går antydet var 
færdselen over den interimistiske bro så farlig, at man var klar over, at der 
måtte skaffes en anden løsning. Den blev, at man lod anlægge trapper op til 
den nye Masnedsundbro på begge dens sider. Tillige har man anlagt et trin-
bræt på Masnedø lige ved broen. Det hedder nok så flot Masnedø Nordsta-
tion. Selvfølgelig har dette arbejde krævet en masseansættelse af arbejds-
kraft, men der var ledige hænder nok til at tage fat. 
 
En konstant forsinkelse på 45 minutter 
I dag er ingeniørerne og arbejderne rykket ud for at søge at bygge en interimi-
stisk bro ved Masnedsund. Der er chancer for, at den kan stå færdig om 10 
dage. Indtil da vil der blive en konstant forsinkelse på 45 minutter for hvert 
tog, der har forbindelse med Lolland-Falster, oplyser togkontoret. 

 

Den totalskadede duc d’albe 
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Arkæologiske udgravninger  
på  

Slotstorvet 2010 
 

Af Dorthe Wille Jørgensen 
 

Museerne i Vordingborg har netop afsluttet de arkæologiske undersøgel-
ser på Slotstorvet i Vordingborg.  
 
At der overhovedet er blevet gravet skyldes, at Slotstorvet skal totalreno-
veres, og inden noget sådant kan ske, skal der screenes for arkæologiske 
levn. 
Vi vidste på forhånd, at der gemte sig 2 bygninger under asfalten: En port-
bygning af munkesten og en ikke nærmere identificeret bygning af limsten. 
Det interessante var derfor, hvor megen ødelæggelse de to bygninger hav-
de været udsat for, siden de blev undersøgt i 1923, om man kunne udrede 
nyt om deres datering, bygningskonstruktion og brug, og om man ved at 
afdække en større samlet flade kunne finde spor efter andre bygninger. 
Bl.a. ved vi fra skriftlige kilder, at et af borgens tårne, Mølletårnet, har stået 
et eller andet sted på det nuværende Slotstorv. Kilden beretter om, hvor-
dan tårnet blev fjernet i 1743 ved, at man etablerede en støttekonstruktion 
i træ, fjernede de murede vægge på 3 sider og til slut brændte træstøtter-
ne bort. En sådan nedbrydning burde efterlade klare spor. 
 
Heldigvis viste det sig, at de kendte bygninger kun har lidt mindre overlast. 
Der er blevet fjernet omkring 25 cm af toppen - sikkert da torvet blev asfal-
teret. En kloakledning er ført durk igennem limstensbygningen, og en over-
fladisk, helt moderne rørføring skærer sig tværs igennem portkonstruktio-
nen.  
 
Af portbygningen, der kan knyttes til Valdemar Atterdags store borg fra 
midten af 1300-tallet, blev kun udgravet den ene halvdel. Bygningen er 
placeret på skrænten ned mod den daværende voldgrav med en smukt 
udført facade mod byen og Algade.  
Portåbningen er ret bred i forhold til, hvad man normalt ser fra den tid, og 
man kan se, at det har været en vippebro, der har stødt op til porten. Hvad 
vi ikke ved er, i hvilken højde kørebanen har ligget, for porten er nedbrudt 
til under køreniveau. Aftryk af nogle skrå støttestolper kan måske give et 
fingerpeg, når nu resultaterne af udgravningerne bliver bearbejdet.  
Siderne og bagsiden af facaden er dels ret sjusket udført, dels opført af 
forskellige typer genbrugte byggesten (kalksten og munkesten). Det har 
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biavlssynspunkt – betragtes som lige så isoleret som en ø. Fri for blanding 
med andre bier. Men tilgængeligt uden at skulle sejle. Her ville være gode 
muligheder for avlsarbejde.  

 
Videnskabelig biavl 
Den almindelige bi var ikke stor nok til at kunne suge honning i rødkløver-
blomster. Med intensivt arbejde med egnede bidronninger mente far, det 
var muligt at fremavle en bi, der kunne klare denne opgave. Han fandt ge-
hør på Landbohøjskolen, hvor en professor ved skadedyrslaboratoriet (ja, 
herunder hørte biavl faktisk) stod ham bi med råd og dåd til at begynde det-
te arbejde og denne forskning, som optog dem begge meget.  
 

Sygdom - et virksomt liv stopper 
Og de kom langt hen ad vejen, men far nåede desværre ikke at se resulta-
terne, inden sygdom standsede alle hans aktiviteter. 
En søndag eftermiddag under arbejde i bigården hjemme blev han ramt af 
en hjerneblødning.  
Der fulgte nu fire år, hvor han måtte sidde hen i uvirksomhed.”  
 
(Karl Andreas Jensen døde den 4. august 1959, red.). 

 

Ingeborg og Karl Andreas Jensens hjem på Fredengade. 
Husene lå lidt mere spredt dengang. 
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Noter fra avisen 
 

En mængde hjælpemandskab er forsynet med armbind og hjælper de rejsende 
 under passagen  fra Masnedø Nordstation til ”Vordingborg Sydstation”. 
 
For at gøre passagen bekvem for de rejsende har man under den interimistiske 
bro ladet bygge en tunnel. 
 
Da Hamborg-ruteflyveren i formiddag passerede Masnedsund slog han en vol-
te henover Masnedsundbroen, for at flypassagererne kunne få lejlighed til at 
beskue ”Ødelæggelsens Vederstyggelighed” og måske også for at slå fast, at 
uheld af den slags er lufttrafikken ikke udsat for. 
 
Det kneb for Gåbensefærgen, der nu er ene om automobiltrafikken fra Sjælland 
til Falster og omvendt, at klare trafikken i dag. Bilerne holdt i lange rækker og 
ventede på at komme over. I løbet af dagen vil der ankomme en ekstrafærge, 
og det vil jo nok hjælpe den del. 

 

Således præsenterede Masnedsundbroen sig i 
1904 - 31 år før den blev påsejlet og ødelagt  

Den engelske damper ”Atheltarn” med skaden 
efter sammenstødet med Masnedsundbroen 
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Karl Andreas Jensen som biavler 
Af typograf Gunnar Jensen 

 

I decemberudgaven 2009 bragte Guldgåsen en artikel om stationsbetjent 
Karl Andreas Jensen og hans hustru, Ingeborg, der i sin tid boede på Fre-
densvej 28. Deres søn, typograf Gunnar Jensen, berettede her om forældre-
nes store interesse for hønseavl og havebrug. 
Karl Andreas Jensen blev imidlertid også en kapacitet indenfor biavl og var i 
årene omkring 1950 formand for Vordingborg Biavlerforening. Her følger 
sidste afsnit om K.A. Jensen og hustru, hvis virksomme liv og forbløffende 
handlekraft kunne være et eksempel for os alle. Gunnar Jensen fortæller om 
sin far i ”Anerne og deres efterslægt”:  
 

Romaner eller faglitteratur 
”Det er mere end én gang spøgefuldt blevet sagt til og om far, hvordan han i 
det hele taget fik tid til at gå på arbejde, eller om det bare var hans fritidssys-
sel. Og nok ikke helt uden grund. 
Mor læste mange bøger. Romaner. Hun 
ville helst altid have en bog indenfor ræk-
kevidde i sine ledige stunder. Bøger lånte 
hun på biblioteket, og dér må de have 
kendt hende, for jeg blev ofte sendt af sted, 
når hun ikke selv havde tid. Bibliotekarerne 
fandt hurtigt noget frem til hende og bad 
mig hilse hjemme. 
Jeg tror aldrig, jeg har set far læse en ro-
man i den tid, jeg var barn. Men han var 
altid i gang med en eller flere tykke bøger. 
Faglitteratur. Der var næppe nogen tilgæn-
gelig litteratur om fjerkræavl og have-
gartneribrug, han ikke havde været igen-
nem.  
 

Biavl - et nyt virkefelt 
Nu blev det så biavl. Efter lidt praktisk un-
dervisning af en god ven og kollega begyndte han et selvstudium med sam-
me grundighed som i de forud beskrevne tilfælde. 
Det begyndte med to bifamilier, som vist allerede den første sommer blev til 
fire. Denne hobby blev efterhånden den dominerende, og hønseholdet afvik-
ledes gradvist. Hvert år kom der nye bistader til, og til sidst kunne der ikke 
rummes flere hjemme i haven. 
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Der blev truffet aftale med nogle landmænd, som nok ville have staderne    
stående om sommeren for et par dåser honning, og hvis de ikke stod i 
vejen. De blev så hentet om efteråret for at overvintre hjemme.  
 

Til fælles glæde 
Det viste sig hurtigt, at landmændene også var rede til at betale bare for 
at få stillet flere bifamilier til rådighed. Der viste sig nemlig tydeligt positive 
tendenser i udbyttet af deres hvidkløvermarker, en overgang var der lige-
frem en venteliste over folk, der var interesserede i at få bistader ved de-
res marker. Til glæde for begge parter.  
Jeg tror nok, at der ved fars mellemkomst kom flere biavlere med i denne 
udstationering. Jeg husker i hvert fald en årlig sammenkomst hjemme af 
biavlere, hvor der blev snakket meget om hvidkløvermarker. 
Et helt specielt sted til placering af et antal bistader havde far fundet sig 
ved Rosenfeldt. Den kilometerlange allé med gamle lindetræer var meget 
udbytterig med en særlig fin honning. 
 

Produktionen udvides 
I værkstedsrummet hjemme udviklede der sig efterhånden et rigtigt 
”biavlerværksted” med tilhørende snedkeri. I honningsæsonen var det 
”slyngeværksted”. Her stod slyngemaskinen, hvortil de honningfyldte, for-
seglede tavler fra bihusene blev bragt hjem og slynget. Den nyslyngede 
honning løb fra maskinen ned i store behandlingsbeholdere. Beholderne 
blev båret ned i rugekælderen. Her blev honningen rørt og plejet, indtil 
den kunne tappes på dåser eller glas. 
Bigården bestod efterhånden af omkring fyrretyve bistader, så det var an-
seelige mængder af det gyldne ”biprodukt”, der kom ud af værkstedet i 
løbet af sommeren. 
 

Vinterarbejde 
Om vinteren var det ”træværksted”. Snedkeriet omfattede såvel forskelligt 
håndværktøj som høvlbænk og en lille kombinationsmaskine, der både 
kunne save og høvle. Her fremstillede far selv alt materiel, der kunne 
fremstilles af træ til bigården: bihuse, rammer til tavlerne, magasiner, 
dækbrædder osv. – og byggeklodser til børnebørn. I sig selv var dette 
træarbejde en hobby, han i høj grad nød. 

 
Avlsarbejde 
Men der lå langt videre perspektiver i denne bi-hobby. Takket være udflyt-
ningen af bistader kom far længere og længere ud på Knudshoved og 
indså landskabets kvaliteter. Længst ude kunne det nemlig – set fra et 


