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Gedehaven.
Af M. A. E b b e sen.

En redegørelse for Gedehavens bebyggelse gennem tiden
og en beskrivelse af forekomsterne ved Bagerovnen.

Når et skib styrer ind mellem estacaderne, der beskytter
indsejlingen til Skælskør Fjord, retter det stævnen lige mod
en lav sandbanke, der i daglig tale kaldes Bagerovnen. Et
par sømærker, der består af et par lange pæle med runde
skiver foroven, og som er anbragt et stykke bag hinanden,
viser sejlretningen om dagen, og om aftenen lyser to røde,
elektriske lanterner, der passes af Gedehavegårdens ejer,
Søren Hansen.
Ved Bagerovnen går sejlrenden så tæt ind under land, at
man næsten kan spytte ind på strandbredden fra skibene, og
her har der fra ældgammel tid været en naturlig havn, hvor
det lod sig gøre at lade og losse skibene. Efter udvidelsen af
Skælskør havn og sejlrendens uddybning helt ind til byen var
der ikke brug for et udskibningssted ved fjordgabet, og desuden har byen stadigvæk anløbsstedet Lodsbroen på den
anden side af fjorden.
Sømæssigt set kan man sige, at Bagerovnen ligger ved
alfarvej; men skal man dertil over land, må man ad lange
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omveje. Hvor besværligt det var i fortiden, ses bedst af aktstykkerne i en gammel vejstrid. Foranlediget af nogle klager
til amtet fra Gedehavens daværende beboere, skrev sogneforstanderskabets formand, pastor N. H. Harboe, i 1855 til overauditøren:
"Gedehaugen, hvorpåa begge Gaarde ligger tillige med et
Hus, er en Halvø, dannet af Beltet og Skjelskør Fjord og er
kun paa den ene Side landfast med Stigsnæs, og det paa Grund
af store Sylteenge ved en temmelig smal Tunge, der ligger aldeles fjernet fra Sognets øvrige Veje. Saa langt tilbage, som de
ældste Folk kunne mindes, og meget gamle Kort og andre Dokumenter udviser, har der været anlagt en Vej til Halvøen, hvor
den nu gaar langs Fjorden paa en temmelig lang Strækning, og
den - maa det indrømmes - kan til Tider under Is og Stormflod være vanskelig at befare; men den har i mere end Mands
Minde været Skibsvej for Basnæs og Borreby Hovedgaarde og
tjent som Forbindelsesmiddel med Lade- og Lossestedet Bagerovnen, og den er den eneste, som kan tilvejebringes uden uforholdsmæssige omkostninger. Vil man nemlig have en Vej, hvor
man til enhver Tid kan være sikker, navnlig mod Stormflod,
maatte man trække en helt ny Linie og ekspropriere paa en
meget lang Strækning, samt danne et aldeles nyt Anlæg, hvilket,
selv efter de moderateste Overslag, næppe ville lade sig gøre
under 1000 Rdl. Sogneforstanderskabet har derfor tilbudt Andragerne at ville indgrøfte og istandsætte Vejen, saa langt, som den
gaar over Landet, og, hvor den følger Fjorden, ved Stenfyldinger
gøre, hvad der er muligt, for at skaffe den Fasthed og Haardhed til at befares, medens man derimod ikke ser sig i Stand til at
sikre Andragerne imod Virkningen af saadanne Naturgener, som
Halvøens Beboere er udsatte for, og som de ogsaa maa have
kendt, før de bosatte sig paa saadanne Steder.
At skulle opføre en til alle Tider sikker Vej langs med Fjorden ville kræve Dæmningsarbejder, hvis Størrelse og Omfang
ville blive kostbarere end en aldeles ny Vejlinie. Man maa der-
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for paa det bestemteste udtale sig imod, at Sognet paalægges
andet Vejarbejde, end der er tilbudt, og som det er Sogneforstanderskabets Overbevisning under de stedfindende Forhold
maa tilfredsstille billige Fordringer."

Klagerne, der havde startet vejstriden, var de to gårdfæstere, Niels Nielsen og Peter Nielsen, der i 1838 havde
bosat sig i Gedehaven. Før deres tid må et par andre mænd
have gjort et pionerarbejde derude med jordens opdyrkning,
for provst Seyer Mahling Beyer2 nævner allerede i sin topografi over V. Flakkebjerg herred ( 1820), at der i Gedehaven
findes to gårde og et jordløst hus. Ellers betegnes Gedehaven
i j.ordbøgerne indtil århundredskiftet som skov og græsgang.
Klagerne havde forlangt at få vejen op over gårdmand
Mads Larsens og husmand Lars Madsens jorder i Nored og
langs stranden til Niels Nielsens lod. Amtet gav klagerne ret
i, at der måtte indkastes en rigtig vej til deres lodder, hvad
sogneforstanderskabet også indvilgede i, og der blev udarbejdet en plan over vejanlægget over de to forannævnte mænds
jorder; men nu opstod der strid om vejens videre forløb.
Sogneforstanderskabet ville have, at den skulle fortsætte
ligeud ned over de lave syltenge; men brødrene hævdede, at
engen var for blød, og at den skulle gå ned over Gedehavebrinken og langs stranden til deres gårde, som den nu gør.
Det trak i langdrag med udførelsen, og de to gårdfæstere
drillede forstanderskabet, når der var anledning dertil; de
gravede vejen op til "Bagerovnen," og da der blev klaget
herover, forlangte de stenkister sat på sognets bekostning.
Når del blev tilsagt til lægekørsel, nægtede de, fordi hestene
fik våde fødder o. s. v.; men endelig blev vejen da færdig, og
striden bilagdes.
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I sagens mange akter nævnes udskibningsstedet "Bagerovnen" adskillige gange, og hver gang anvendes navnet som
egennavn. Der e; intet, der tyder på, at der på den tid har
ligget noget i retning af en ovn på stedet.
At der imidlertid - på et eller andet tidspunkt - er foregået andet ved Bagerovnen end kornudskibning, har ejeren,
gdr. Søren Hansen, i mange år været klar over, idet han
hvert år har pløjet munkesten, teglstensb110kker, potteskår,
stumper af kridtpiber og meget andet op. Allerede i 1930erne
talte han med undertegnede om at undersøge sagen; men på
det tidspunkt var jeg optaget af et andet arbejde.
En dag i november 1955 kom jeg til at tale med min kollega ved skolen, lærer Jørn Klyvø, og sporvognskonduktør
Villy Christensen, Rødovre, om det gamle udskibningssted,
og vi besluttede i fællesskb at foretage en undersøgelse.
Gdr. Søren Hansen, som vi naturligvis havde spurgt om
tilladelse til at grave, fulgte os ud på åstedet og satte selv
spaden i jorden, hvor han mente chancerne var størst for at
gøre fund. Vi havde da heller ikke gravet ret længe, før en
munkestensbrolægning kom til syne, og efterhånden, som vi
fik fundet afdækket, viste det sig at være et cirkelrundt fundament, der godt kunne minde om bunden af en ovn. Øverst
lå et lag munkesten - lagt i cirkler. Især den yderste cirkel
var nøjagtig lagt, mens stenenes placering i midten var mere
eller mindre tilfældig. Munkestenslagets diameter var ca. 2
m. Under munkestenene lå et lag kampesten, der var store
og flade. De yderste kampesten var også lagt i cirkel og
ragede et godt stykke uden for munkestenslaget, så diameteren for kampestensfundamentet var ca. 3 m. Mellem de to
lag var der lagt ler; men på nogle af de yderste munkesten
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ses det, at der har været anvendt kalkmørtel til overbygningen. Vest for ovnen lå en kampestensbrolægning, hvis længde
var ca. 2Y2 m, og som var ca. 1 )t-2 m bred. Da denne brolægning peger lige mod fundamentets centrum, må den have
hørt med til anlægget. Derimod var det ikke ganske afgjort,

Fig.

I.

Foto: Bente Hermanscn.

Det 11dgrrJvede f11nda111ent ("ovnen") se/ fra nordost.

at et lergulv, som ligger syd for, har hørt med til det. Dels
ligger fundamentet ikke midt for lergulvet; dels synes fundamentet at have været opbrudt i den side, der vender ind mod
det, idet både kampestenslaget og munkestenslaget her lå
hulter til bulter. Der er da de muligheder, at fundamentet
er en del af en ældre bygning - måske en udbygget ovn eller at det har ligget helt frit og er resterne af et lille fyr af
den slags, man begyndte at opføre i det sekstende århundre-
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de, eller bunden af en fritliggende bageovn. Anvendelsen af
munkesten og hele konstruktionen tyder på, at fundamentet
er flere hundrede år gammelt.
I jordfylden omkring fundamentet og ved prøvegravninger
omkring på sandbanken fandt vi en mængde stjerter af de
såkaldte stjertpotter, afslåede fødder af samme, stumper af
kridtpiber, samt skår af alle mulige slags lerpotter, krukker,
fade, tallerkener, pander og vaser, så vi en tid hældede til
den teori, at vi stod over for en pottemagerovn. Da imidlertid de helt store affaldsdynger udeblev, og mange af skårene
vidnede om, at de stammede fra brugte genstande, måtte
denne teori opgives, og vi begyndte at granske de skriftlige
kilder til Gedehavens historie.
Her var vi foreløbig så heldige, at jordebøgerne for Borreby gods er bevaret fra 1652 og fæsteprotokollerne for samme
gods fra 1719; men ellers er kilderne ret mangelfulde. Som
allerede nævnt var Gedehaven indtil omkring år 1800 uopdyrket. I søskendeskiftet3 efter Jørgen Daa 1652 oplyses det,
at "Geedehaugen" er en skov, der takseres til 200 svins olden,
og heraf fik Valdemar Daa og Christian Oluf Daa hver
halvdelen. I jordebogen4 af 1671 betegnes Gedehaven endnu
som skov. Skønt den vel da ikke var stort bevendt, sættes den
stadig til 200 svins olden (omregnet i kornafgift 8 tdr. 2
skp.); men i jordebogen4 af 1695 angives der kun, at der i
"Gjedehaugen" er græsning for 36 høveder. Storskoven er
borte, og græsgangene har vel nærmest været en slags halvskov med store åbne pletter.
Til at passe kreaturerne i Gedehaveskoven havde herskabet på Borreby en husmand 5, der boede ved indgangen til
Gedehaven ud mod stranden. Vogterens våning lå omtrent
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på samme sted, hvor nu Svend Kløcker Hansens ejendom
ligger neden for Gedehavebrinken. Ældre folk kan endnu
fortælle om et faldefærdigt hus, der lå her, og som kaldtes
Lerhuset. I 1930erne fandtes husets gamle brønd; det var
et kun 1% m dybt hul, der var sat af store kampesten. Den
indvendige diameter var kun 1 m; men brønden gav godt
med vand. Da den blev renset op, sivede vandet ud mellem
stenene.
I fæsteprotokollen kan man følge husets skiftende brugere
helt tilbage til 1723, da fru Mette Rosenkrantz gav hyrden
Anders Rasmussen lov til at opføre et nyt hus på seks fag
"for i Geidehaven hoes Stranden ved den norder Stenge".
Det er en sjælden foreteelse, at der i et fæstebrev står noget
om ejendommens beliggenhed ud over, hvad laug det tilhører, så når der her pointeres, at huset opføres "for i
Giedehaven", må det være, fordi man har brudt med en tidligere tradition. Det ville være meningsløst at bruge dette
udtryk, hvis der ikke også var en bebyggelse bag i Gedehaven.
Som et synligt tegn på, at Gedehaven har hørt direkte
under hovedgården og ikke er gammel bondejord, har området lige op til vor tid været indhegnet af et gammelt stensat hovdige. Det strakte sig fra Agersøsund ind over halvøen
og dannede skel mellem Gedehaven og Mindeshoved. Længere inde dannede det skel mellem Gedehaven og Nored
og endte helt ude ved Skælskør Fjord.
Herude ved fjorden, hvor vejen gik langs stranden, var der
et led. Formodentlig har der også været et led ude ved Agersøsund; thi om en af Anders Rasmussens efterfølgere angives
det, at han "quittes vogterløn for begge Stengerne ved Stran-
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den". Ud mod Agersøsund er der endnu et stykke tilbage af
stensætningen på det gamle dige; det går endda helt ud i
strandengen, hvor det er meget lavt; men op over de højereliggende jorder er det et anseligt dige. Gdr. Søren Hansen
har i den tid, han har ejet Gedehavegården, solgt en mængde
sten fra diget til Magleby sogneråd. De største blev sprængt
af forlængst afdøde vejmand Peder Lercke. Et velbevaret
stykke af diget går langs Johs. Meidahls frugtplantage, hvorfra det tidligere fortsatte ned over de lave syltenge. Det ville
være ønskeligt, om de endnu bevarede stykker af stendiget
kunne bevares.
Som anført må der have været en anden bebyggelse i
Gedehaven, som det nye hus ikke måtte forveksles med, og
en gennemgang af Borrebys fæstepr:otokoller viser da også,
at der i 1723 var to huse derude, idet et andet hus, "Gjeedehuset", samme år bortfæstedes til Hans Bremmer for en årlig
afgift af seks sletdalere. Til huset hørte der "et liidet Vænge
og Kaalhauge" og ret til græsning af "tvende Høf ved er i
Giedehaugen," Hans Bremmer nævnes også i jordebogen af
1730 sammen med Anders Rasmussens efterfølger; men i
1758 nævnes kun eet hus. I de mellemliggende 28 år må
"Gjeedehuset" altså være forsvundet. At det har ligget ude
ved Bagerovnen kan der næppe være tvivl om, da der ingen
andre steder i Gedehaven er fundet mindste tegn på bebyggelse; men i de sidste 200 år har der ikke været beboelse ved
Bagerovnen.
Hvor langt "Gjeedehusets" tilværelse strækker sig tilbage
i tiden er derimod et åbent spørgsmål. I fæstebrevet af 1723
oplyses det, at den tidligere fæster hed Ifwer Hansen; men
hvor længe han har boet i huset, og om der har været fæstere
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før ham igen, vides ikke. Man sender en ikke særlig venlig
tanke til den hensynsløse ridefoged Peter Rosenmeier6, der
ødelagde Borrebys arkiv og til sidst slog de kister, papirerne
opbevaredes i, i stykker. Han har ved sin handling umuliggjort en tilbundsgående undersøgelse af Borrebys ældre historie.
Under udgravningen ved Bagerovnen er det imidlertid
blevet os mere og mere klart, at den hustomt, der lå ved
siden af fundamentet, måtte være rester af "Gieedehuset",
da det så absolut så ud til at være det nyeste og mindst medtagne af de bygningsrester, vi stødte på. Af hensyn til en
eventuel undersøgelse ved Nationalmuseet lod vi det derfor
ligge vinteren over; men da konservator Peter Linde som
repræsentant for museet d. 18. maj 1956 besigtigede udgravningen, udtalte han, at vi sikkert kunne løse gåden ved en
fortsat undersøgelse, og vi gik derfor i gang med at afdække
lerlaget og bygningens fundering. Først undersøgte vi lergulvets vestside og fandt derved den sydvestlige hjørnesten,
hvorfra nogle enkelte store sten strakte sig et par meter mod
nord og altså må være nogle af vestgavlens syldsten. I det
nordvestlige hjørne lå der, vel tilrettelagt, 4-5 munkesten,
som må have båret hjørnestolpen. Resten af vestgavlens syld
var fjernet; men uden for gavllinien lå et tykt lag af ler og
tang, der tydeligt nok var fremkommet ved, at den lerklinede
gavl var væltet eller sunket sammen. Fra den sydvestlige
hjørnesten gravede vi nu en søgegrøft mod øst, og i bunden
af den kom hele sydm-urens fortov til syne. Der har her
været anvendt ret store kampesten. Østgavlen har ikke
været særlig stærkt funderet; men det hårdt stampede ler
har vel gjort omtrent samme virkning som sten. Det svageste
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punkt i rekonstruktionen er nordmuren, da syldstenene her
er helt fjernet; men der kan næppe være tvivl om, at den har
gået langs fundamentets sydside, og at det er grunden til, at
denne har været opbrudt; det passer også med de omtalte
munkesten, der har båret det nordvestlige hjørne.
Der er flere ting, der viser, at bygningen er opført på en
gammel hustomt. For det første var der i leret langs sydsidens
gulv indstampet ikke mindre end en halv snes ben af stjertpotter, et par stjerter af samme, et par fragmenter af kridtpibehoveder og flere andre potteskår. For det andet lå der i
sylden til østgavlen en jernbarre fra en tidligere bebyggelse,
og for det tredie går fortovet 10 m længere mod øst end
husets grundplan. Fortovet må altså være blevet liggende fra
en tidligere bebyggelse. Endelig for det fjerde må både den
sydøstlige og den sydvestlige hjørnesten stamme fra et tidligere hus, idet de ikke ligger nøjagtigt i det afdækkede hus's
grundplan; men deres størrelse vidner tydeligt nok om, at
de engang har været rigtige hjørnestene. At den afdækkede
hustomt også er yngre end fundamentet af ovnen, har vi
allerede antydet.

*
Under sit besøg havde konservator Linde fra Nationalmuseet lejlighed til at se den samling skår, der er opsamlet
under udgravningen. Som specialist i kridtpiber gjorde han
straks opmærksom på, at de brudstykker af pibehoveder, der
var fundet, stammede fra midten af 1600-årene; dengang
brugte man nemlig meget små pibehoveder, fordi tobakken
endnu var en sjælden vare, og desuden var flere af dem
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forsynet med mærker, der viste, at de stammede fra den
hollandske kridtpibeby Gouda.
Konservator Linde anslog også hovedmængden af de opsamlede potteskår og stjertpotterne til at stamme fra 1600årene, ligesom de svære munkesten og tagsten må føres tilbage til den tid. Mellem skårene viste der sig også at være
skår af kakler, som leder tankerne hen mod en mere fornem
bygning, end "Gjeedehuset" har været.
At skårene og kridtpiberne dateres netop til midten af det
syttende århundrede, falder besnærende godt i tråd med skr.
og mdtl. overleveringer om Valdemar Daa og hans skibsbyggeri. Den mundtlige tradition har altid udpeget Gedehaven som det sted, hvor krigsskibet blev bygget, og enkelte
skr. kilder gør det samme. At Valdemar Daa virkelig har
bygget sit krigsskib er en historisk kendsgerning. Ikke alene
er skovens forsvinden i hans tid et tydeligt vidnesbyrd; men
i Magleby kirkebog er der med let læselig og tydelig skrift
indført: "den 12. august 1663 begraffuet en Mand, som arbeydet paa welb. Woldemar Daas Schib". Mandens navn
opgives ikke og heller ikke hans hjemsted og alder. Ud for
de øvrige begravelser er der indført, hvad præsten modtog i
offer; men også den plads er tom. Det har formodentlig
været en udenlandsk skibstømrer, som ingen har kunnet give
reelle oplysninger om; men han er blevet et historisk bevis
for skibsbyggeriets virkelighed. 7
I kirkebogen nævnes det ikke, hvor skibet blev bygget; men
det får vi at vide i Peter Friis Edvarsens bog: "En ringe
Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nuværende Tilstand" .s Denne bog, der er trykt i 1759, altså kun
96 år efter, at arbejdet på Valdemar Daas skib var i fuld
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gang, anfører: "At paa Stisnæs, vore Naboe-Folck, har været stor Skov, vidner Hr. Voldemar Daaes, Herre til Borreby
paa Stisnæs, hans Skibs-Byggerie; han som en Søn, som
menes, af den store Rigens Admiral Claus Daa og havde
nogen Smag paa Skibsvæsen og Byggerie, havde en prægtig
Skov paa Stisnæs fik i Sinde at bygge et Orlogs-Skib ved
Gede-Haven paa Stisnæs, i Tanke han af Kongen skulle
faa det vel betalt; men hans Facit slog ham fejl; han ruinerede sin skov i Bund og Grund; saa der er nu ikke Skov mere
uden ganske lidet og ikke haves fornøden Ildebrand til Gaarden."
Det er næsten utænkeligt, at man kun 96 år efter, at skibsbyggeriet fandt sted, skulle huske fejl med hensyn til byggestedet, og når man læser Friis Edvarsens beskrivelse af Skælskør fjord andetsteds i bogen6, siger det sig selv, at skibet
kun kan være bygget i Gedehaven, da et krigsskib "på trende
Fordæk" ikke ville kunne søsættes andre steder. Efter en
beskrivelse af Yderfjorden skildres besejlingsforholdene således: "Resten er ganske flak Grund, saa alting skalprammes
ind og ikke noget Skib med sin Ladning indgaa."
Friis Edvarsen oplyser yderligere om Valdemar Daas
skib8: "Han skal siden af Overmod have solgt det, som det
menes, til en udenriigs Stad og saa got som givet det bort for
en ringe Summa. Relationen gaar videre om dette Skib, at
da det skulle føres ud af Fjorden, stak det for dybt og kunne
ikke komme over Sanddynerne i Ydernor; saa der maatte
hugges en stor Del af Skibet, før det kunde flyde over."
Skulle det være derved, skibsbyggerne havde forbrudt sig?
Det såkaldte "Borrebymanuskript", der er gengivet i "Danske Samlinger II. Rk. - 5. Bind 1875", fortæller, at skibet
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skulle have været solgt til kongen, der sendte sin admiral ned
for at bese skibet; men da Valdemar Daa ikke skænkede ham
de sorte heste, han havde fået kig på i stalden, kasserede han
skibet: "Admiralen refererede, at Skibsbyggerne havde forseet sig, at det ikke kunne sejle Godt, men huggede foran."
At fjordmundingen i de tider var vanskelig at komme igennem, er der vidnesbyrd nok om. Bl. a. er der i Skælskør tingbog for året 16 73 9 optaget et tingsvidne til brug over for et
Rhederi. Det var en skipper fra Frederikshald, der var på vej
fra København til Skælskør, der på Skælskør Rhed, altså ud
for fjordmundingen, mistede herredømmet over skibet, så det
blev kastet mod land; det blev fuldstændig sønderslået, og
hele ladningen gik tabt. I 1543 var Herluf Trolles fader,
Jacob Trolle, på samme sted i havsnød, men klarede sig fri
og stak til søs igen 8, og sådan kunne der nævnes flere eksempler.
Har Valdemar Daa bygget sit skib i Gedehaven, må der
imidlertid have været en bebyggelse derude på den tid. Et så
bekosteligt arbejde kan ikke have stået ubevogtet hen især ikke i de tider; der må til stadighed have været folk
i nærheden, og der må have været smedie og andre værksteder. Valdemar Daa var jo søn af den navnkundige rigsadmiral Claus Daa, der i årene 1630-1641 sammen med
Holmens admiral var øverste tilsynsførende på Bremerholm 10, så han kan ikke have grebet sine planer lige ud af
luften, men må have vidst, hvad de krævede.
Et af de fund, der er gjort under udgravningen, kunne også
tyde på, at der i hvert fald har ligget en smedie derude på
et eller andet tidspunkt. Mellem syldstenene fra "Gjeedehuset" lå der er barre af rent jern. Barren vejer over 4 kg
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og er på den ene side jævnt rund. Denne side har stadig den
form, den fik, da jernet løb ud af smelteovnen. På den anden
side er der derimod mærker af værktøj, og det ses tydeligt,
at man har været ved at stemme et stykke af, da jernet sidst
har været opvarmet.
I spidsen for skibsbyggeriet må der også have været en
dertil uddannet skibsbygger, som sandsynligvis har boet på
stedet. H. C. Andersen siger om ham i eventyret "Vinden
fortæller om Valdemar Daae og hans Døtre", at han var "af
ringe Kuld, men af adelig Huld"; det vil vel på nutidsdansk
sige, at han var af ringe slægt, men af adeligt udseende, og
H. C. Andersen spinder en ende over hans forhold til den
adelige bygherre og hans døtre. Det var især den skønne
jomfru Ide, bygmesteren drømte om; men "hvad skal Spurv
i Tranedans"; der blev ikke noget af det parti; "han fløj
bort, for han turde ikke blive, og liden Ide forvandt det, for
hun maatte forvinde det."
Om H. C. Andersen har haft noget som helst historisk
grundlag at bygge denne lille kærlighedshistorie over, er vel
tvivlsomt. I hvert fald er han galt underrettet om jomfru Ides
senere skæbne. Han fortæller i eventyret, at hun blev en bondes viv, blev gift med "en usselig Træl, der af Herremanden
kunne sættes til at ride paa den haarde Fjæl"; men historien
beretter noget andet. Efter at have fulgt sin fader til Viborg
og været hans støtte i den trange alderdom fik hun af sin
broder, Gregers Daa, overladt en bondegård i Vust sogn i
Vester Han-herred18. Gården hed "Vustgård" og var på
over 8 tdr. hartkorn, og selv om omgivelserne var ringe i forhold til det fine slot, der havde været hendes barndomshjem,
førte jomfru Ide sig med anstand. Selskabelighed i større stil
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var der ikke råd til; men hun holdt "Chaise" og vogn,
hægede om slægtens gamle kontrafejer og traf dispositioner
for sin egen begravelse. Skulle der fra den ensomme gård
være gået tanker tilbage til et lille romantisk kærlighedseventyr i Gedehaven?
Det er blevet påstået, at hvis skibsbyggeriet i Gedehaven
var en realitet, måtte der være synlige minder om det, f. eks.
rester af bedding, affaldstræ o. s. v.; men det behøver aldeles
ikke at være tilfældet. Vi ved fra H. D. Linds bog: "Kong
Kristian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm", at selv
kongen var meget nøjeregnende med affaldstræet og pålagde
sine skibsbyggere at se efter, at der ikke blev stjålet af det,
da det skulle bruges i "Børnehuset", som brændsel, og Valdemar Daa, om hvem det fortælles, at han ikke havde brændsel til at fyre sit store slot op med, har nok ikke været mindre
nøjeregnende. I hvert fald var hans efterfølgers enke, Mette
Rosenkrantz, påholdende med brændselet. Hun slæbte folk
for retten, blot de blev truffet med et par pinde i hånden12.
Desuden har pladsen jo været bebygget i % århundrede
efter; så det ville være mere mærkeligt, .om der endnu var et
par splinter at finde.
Hvad der derimod er vanskeligere at udrydde, er en egns
mundtlige traditioner og overleveringer. De fortælles fra
slægt til slægt og bundfælder sig ofte i egnens stednavne.
Endnu den dag i dag kaldes den mark, der breder sig på
den tidligere skovs grund, Egeskoven eller Egeskovsmarken,
og langs den går stadig vejen med det romantiske navn
Storkestræde. Man fortæller, at det var langs denne vej, de
sorte storke byggede deres reder. Fuglene blev hjemløse, og
Valdemar Daa blev hjemløs. Alt, hvad han rørte ved, mis-
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lykkedes. Guld fandt han ikke13. Skibet blev kasseret. Gården forfalcit14. Godsets fattige måtte år efter år undvære de
legat-penge, som Claus Daa havde tilskrevet dem15, og
endda havde han i legatfundatsen indført følgende passus:
"Og skal forskrefne Almisse til ingen anden Brug saa henvendis, ey heller, mens Verden staar, af nogen afkastis, for
mindskis eller forringis under Guds strenge V rede, Hefn og
Straf."
Til trods for at litteraturen om Valdemar Daa er meget righoldig, har ingen forfatter beskæftiget sig med selve skibets
bygning - sandsynligvis fordi ingen skr. kilder er bevaret
om dette emne. Kun de talrige forekomster af skår og kridtpiber fra den tid ved Bagerovnen kan bruges som indicium.
Af de 1376 potteskår, der er opsamlet under udgravningerne, er den altovervejende del fra 1600-årene. De 172
kridtpibespidser, og de 22 større eller mindre fragmenter af
kridtpibehoveder er alle af samme type, selv om de er fremstillet på forskellige fabrikker. Nogle mangler helt fabriksmærke. Enkelte af pibestilkene er meget smukt forsirede. De
er som tidligere nævnt dateret til ca. 1650.
Mest iøjnefaldende er de såkaldte stjertpotter, hvoraf der
er fundet 46 "tude". Mærkeligt nok har disse "tude" ikke
været til at skænke af, hvad man skulle tro, eftersom de er
hule; de har kun været anvendt som hanke. Der er også fundet en anden slags hanke eller stjerter, der er massive; de er
ofte svagt krogformede i spidserne og stammer fra stjertpander. Stjertpotterne var i regelen forsynet med tre ben, og af
sådanne ben er der fundet 115 stk. ( 2/s 1956). Det er dog
muligt, at en del af dem har været anbragt på lergryder eller
krukker.
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I renæssancens tidsalder var der sket en hel omvæltning
med hensyn til husgeråd19. Medens man før havde stillet
gryden midt på bordet eller hældt maden op i træskåle, var
det nu blevet moderne at bruge lerskåle, lertallerkerner, lergryder, lerkrukker, lerpotter o. s. v. Der var opstået en mangfoldighed af former og mønstre. En foreløbig gennemgang af
skårene fra Bagerovnen viser, at der har været anvendt over
70 typer.
Næst efter stjertpotterne kommer med hensyn til antal
nogle meget smukke fade og tallerkener med gule koncentriske cirkler på brun bund. På nogle af dem er hele skålens
inderside dekoreret med disse cirkler; på andre er kun bunden forsynet med cirkler, mens kraven er forsynet med sløjfer,
snirkler og skråstreger.
Glasuren er meget forskellig. På nogle skår er den næsten
slidt af, mens andre skår optræder med den mest pragtfulde
glasur. F. eks. er der grønne fade med en glasur så smuk, at
man næppe i vore dage finder mage dertil. Også nogle
orangegule skår virker fremtrædende med deres fine glasur.
Dekoreringen virker tit tilfældig. Ofte kan man ingen mening
finde i de forskellige krussed uller; men farvevirkningen er
som regel god, og nogle blomstermotiver, samt et fugleklomønster er fint udført. En enkelt flad skål med blomstermotiv har været anvendt som platte, da der er et rundt hul
i den. På nogle skåle og fade er der anvendt indstik til forsiring af randfeltet, og hvor glasuren er god, har det haft en
overmåde fin virkning.
Det må dog betones, at ikke alle skårene stammer fra 1600årene. Der er fremdraget en del sorte og grå skår. En del af
de sorte skår ser ud til at være af jydepotter; men jydepotter
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har jo også været forhandlet over hele landet. Byregnskaber
fra Skælskør20 viser, at der i 1562 betaltes bropenge af en
ladning sorte potter, og i 1583 betaltes der bropenge af en
anden ladning, der kom fra Vejle. I begge tilfælde blev potterne sejlet til Skælskør.
Mest interessant er dog nogle skår, der af museumsinspektør Tage E. Christiansen, Nationalmuseet, er bestemt til at
være fra den ældre middelalder ( 900-1200 eft. kr.).
Mellem dem er der et par smukke skår af vendisk keramik,
der kun er fundet få steder i Danmark uden for LollandFalster. Tage E. Christiansen oplyser, at venderkeramikkens
forekomst i Danmark endnu ikke er udforsket til bunds, og
man ved ikke, om det drejer sig om importerede varer, kulturpåvirkning eller minder om vendisk besættelse.
Der kan måske i den henseende være grund til at bemærke,
at der i hvert fald i nærheden har været gjort landgang af
vender. Fra Saxo ved vi, at Absalon en palmesøndag slog
deres hær ved Boeslunde, skønt han kun havde 18 huskarle
med sig, medens venderne havde rytteri og mandskab fra 24
skibe. Hvor på egnen har man kunnet landsætte rytteri? Og
hvor lå det evigt omdiskuterede Hylleminde, som Saxo omtaler andetsteds i sit værk? Det er spørgsmål, der står åbne;
de lader sig naturligvis ikke besvare ved tilstedeværelsen af et
par potteskår; men en kendsgerning er det, at Roskildebispen ejede jordegods på Stigsnæs. Så sent som i 1459 opfordrer landstinget Roskildebispen til at gøre laughævd på
sit gods på Stigsnæs21, og Skælskør var i Valdemarstiden
en af rigets vigtigste stæder. Foruden de omtalte venderskår
er der fundet nogle andre skår fra samme tid. De minder om
skår, der er fundet ved Trelleborg22.
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Fig. 2.
F11ndne jemgenstande i Peter Lindes streg (se teksten).
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Nogle fund af jerngenstande må sikkert også føres tilbage
til middelalderens første del, idet de er fundet i dybereliggende lag, hvilket dog ikke er nogen garanti for større alder.
To spydblade - et langt og et kort
ligner de på pl. XL i
Trelleborgbogen afbildede spydblade; dog er det korte spydblad kortere og mere udsvejet i formen. Det korte spydblad
var helt, da det blev fundet, men mistede den yderste spids
ved rensningen. Det lange spydblad havde tydeligt nok været
udsat for vold, før det blev henkastet i mulden. Døllens rande
var helt udkrænget, og det yderste af bladet bøjet. I nærheden af spydbladene fandtes en kniv, og flere steder er der
fundet pilespidser (eller jernpigge). Til disse fund må også
henregnes en halv bøjle, der minder om hanken på en spand,
samt fragment af en jernspore, altsammen gengivet på hosst.
tegning af konservator Peter Linde (fig. 2). Det eneste smykkefund, der er gjort, er brudstykker af et lille uanseligt kobber- eller bronzearmbånd. Brudstykkerne har en samlet længde af 11 cm og en bredde af 5 mm. På den ene ende af det
ene brudstykke er der udsmedet en lille krog, der må være
den erie del af lukkemekanismen. På et manglende stykke,
som det ikke har været muligt at finde, må der have været
et øje til at hægte krogen i. På ydersiden går der langs begge
randene en indtrykt stribe.
Endvidere er der til Nationalmuseet indsendt en celtlignende jerngenstand, der sikkert også hører hjemme mellem
middelalderfundene, da den lå i samme dybde som de andre
ting; men til hvilket formål den har været anvendt er usikkert. Derimod stammer et trekantet blad med svagt buede
rande af en jordhakke sikkert fra nyere tid. Det blev fundet
indstampet i lerlagene i Gjeedehusets gulv. Nogle kroge og
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vinduesbeslag stammer sikkert også fra "Gjeedehuset", på
hvis tomter der findes mange stumper af glas. Derimod må
nogle blysprosser til glasruder stamme fra et ældre hus.
Den største overraskelse under udgravningen - næst efter
fundet af "ovnen" - fik vi, da vi i foråret ( 195 6) begyndte
at grave i den anden ende af sandbanken. Vi havde gravet et
par søgegøfter ved siden af hinanden, da min spade pludselig ramte noget hult, og på spaden lå der nogle flade benstumper. Både lærer Klyvø, der den dag var med at grave,
og jeg var med det samme klar over, at det var hovedet af et
menneskeskelet, jeg havde ramt, og efter at have konstateret,
at det drejede sig om et helt skelet, lod vi det ligge til næste
dag. Da havde vi en blød kalkkost og en spartel med og børstede os nu ned til de enkelte dele. Det lykkedes os at afdække
hele skelettet, uden at det led anden overlast end det kraniebrud, jeg havde givet det ved fundet.
Skelettet lå kun 30 cm under jordoverfladen, altså i samme dybde som de højstliggende Trelleborggrave; men muligvis har muldlaget ved gravlæggelsen været tykkere, da
graven er placeret nøjagtig på sandbankens ryg, hvad man
bedst ser, når mulden er taget bort; der kan derfor godt være
sket en udjævning til siderne. Graven var kun ganske svagt
nedsænket i sandet.
Da der intet gravgods var medgivet, kan man kun gisne
om skelettets alder og årsagen til dets tilstedeværelse. At
identificere det med arbejderen, der omkom ved skibsbyggeriet går næppe. Ganske vist var det svært i hine tider rettroenhedens tidsalder - at få føling med kirken, hvis man
ikke havde den lutherske tro, og det er jo ikke sikkert, han
havde det; men præsten har dog bevisligt medvirket ved
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begravelsen, og man ville vel heller ikke på den tid begrave
en mand i så ringe dybde midt i sommertiden. Så er der
snarere tale om en strandvasker eller et mordoffer; men mod
det sidste taler den meget smukke måde, den døde er lagt til
rette på. På kristen vis ligger skelettet øst-vest-vendt med
hovedet mod vest.
Skelettets længde er fra hæl til øverste halshvirvel 150 cm;
det vil sige, at totalhøjden har været ca. 170 cm, hvad der
tyder på, at det drejer sig om en mandsbegravelse.
Umiddelbart øst for graven fandt vi fire stolpehuller. Ved
et besøg, som cand. mag. Olaf Olsen, Nationalmuseet, aflagde på stedet, erklærede han, at de tre af disse stolpehuller
i hvert fald var ægte, men at der kunne herske tvivl om det
fjerde stolpehuls ægthed. Hullet er dækket af et lergulv;
men ved stampningen er leret trængt ned i hullet. Lerklumpens form kan lige så godt vidne om, at der er pillet en sten
op, før gulvet blev stampet. Er det fjerde hul ægte, danner
de fire huller tilsammen en meget regelmæssig trapetz, men
iøvrigt behøver stolpehullerne ikke at have samme alder.
Cand. mag. Olaf Olsens besøg var os i det hele taget en stor
hjælp, og jeg er ham tak skyldig for gennemgang af herv.
manuskript.
I nærheden af stolpehullerne, men uden påviselig forbindelse med dem lå en stor sten, der så ud til at have været omgivet af en tætsluttende ring af mindre sten; fire af disse
danner stadig en halvring. Næsten overalt på banken støder
man på rester af lergulve; men da muldlaget er meget tyndt,
har ploven de fleste steder ødelagt husenes grundplaner.
Umiddelbart vest for "Gjeedehuset" er der gode rester af et
lergulv.
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Både fund og beliggenhed tyder på, at sandbanken må
have været beboet eller i hvert fald befærdet i vidt forskellige
tidsrum. Der er fundet mange flintsager under udgravningerne, bl. a. kerneøkser, skiveøkser, skiveskrabere, spånskrabere, flækkeskrabere, flækkeknive, flintbor og spidsvåben,
men ingen tilslebne redskaber.

Foto: Bente Hermansen.
Fig. 3.
Under 11dgrav11i12ge11 er der fremdraget en del oldsager af fylden ned mod

stranden, hl. a. disse Jtore, sm11kke skrahere.

Overalt på sandbanken træffer man bålrester. For det
meste er der som underlag for bålene anvendt kampesten for
at skaffe lufttilførsel. Til enkelte bål er der udelukkende brugt
flint, som da er skør og hvidbrændt. I et par tilfælde er bålene
slukket med sand. Mellem bålresterne er der ofte ben af dyr.
Som tidligere omtalt er muldlaget på sandbanken meget
tyndt; men på bankens nordside er det på steder over 1 meter tykt. I tidernes løb er affaldet blevet kastet herud, og i
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hver kubikmeter jord findes der ben, ofte stærkt marvspaltede. Det kan, uden at man overdriver, påstås, at i hundredvis af dyr har måttet lade livet derude. Mellem dyreknoglerne
findes også en del knogler af kronhjorte. Også dele af gevirer
er der fundet. På en gren af et kronhjortgevir ses tydelige

Foto: Bente Hermanscn.
Fig.+
Uddrctg et/ ste11alderf1111de11e frc1 11dgra1111ingen.
Øvers/: Flækkeskrc1here, skiveskrabere og flinlbor. - Nedersl: Skiveok.re, kerneokser, flækker og kronhiorllak med h11gs/10r.

spor af en flintøkses hug, og et par knogler bærer ligeledes
mærker af værktøj.
Nogen løsning på problemet vedr. det først fundne fundament har udgravningen ikke givet. Cand. mag. Olaf Olsen,
Nationalmuseet, er som os af den mening, at det er ældre end
hustomten ved siden af. Men det er uafgjort, hvilket formål
det har tjent. Måske er det en ovn fra skibsbygningens tid.
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Nye udgravninger kunne måske bringe en løsning, men vil
sikkert også bringe nye problemer.
M. A. Ebbesen.
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