
Stationen, hotellet og Brugsen Hovedgaden, set fra Brugsen

Foto 1940 - 1950 Foto 1940

Livet i stationsbyen Klarskov 1930 – 1965

Erni, okt. 2021

De store forandringer, jernbanen førte med sig, og

den struktur og de aktiviteter, der ikke er der mere

Præsentationen er opbygget i samspil med Sværdborg Sognearkiv 



-Hvad fortæller kortmaterialet?

-Hvad fortæller befolkningstallet?

-Udviklingen set ud fra indkomstoplysninger

-Vindingegård, pioner i Klarskov

-Jernbanen & Klarskov station

-Den tidlige udvikling til stationsby

Tidsbillede 1930 - 1947 Tidsbillede 1950 – 1965
Inge Eriksen, født Inge Lundberg Andersen

i 1925. Har boet i Klarskov 1925 – 1947

Erni Lundberg, født Erni Lundberg Larsen

i 1945. Har boet i Klarskov 1945 – 1965

Citater fra kildemateriale: Gerda Olsen - Svend Nielsen - Jens Aksel Christensen

- Jørgen Bagge - Ebbe Stig Pedersen - Herman Rasmussen - Morten Frandsen m.fl.

1943 1963



1840 – 1899 Højkantkort

Dengang havde Klarskov mindre betydning end de omkringliggende landsbyer

Bemærk sporene fra stjerneudskiftningen fra Snertinge og delvis Over Vindinge

Nuværende Klarskov lå på Over Vindinge overdrevsjord

Hvad fortæller kortmaterialet?



1840 – 1899 Højkantkort

Bemærk:

Teglværk

Mejeri

Gårdene

Få huse

Jernbanen, ingen viadukt, ingen station



1901 – 1945 Lavkantkort

Bemærk:

Var der en mølle ved Elmelund?

Viadukt over jernbanen

Klarskov Station

Smedegade (senere benævnt Dalkærvej) etableret

Mangler på kortet: Klarskov Afholdshotel, Klarskov Frørenseri samt mange huse fra 

den periode



Inge 1992



Matrikelkortene fortæller historie

Tegnet 1817



Matrikelkortene 

fortæller historie

1875

1959



1875



1875
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2 Højde
m
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1959



1959



Luftfoto Royal Airforce 1945

Kastelev     Hellevad                           Klarskov                                      Over Vindinge



Klarskov RAF 1945



US Air force 1954



USAF 1954



1953 – 1976 4 cm kort

Bemærk:

Husene fra stationsbytiden kommet på

Stationen er afløst af et trinbræt



Hvad fortæller befolkningstallet?
Sværdborg sogn
Folketælling Indbyggere
1880 1354
1906 1223
1925 1399
1950 1387
1990 1000-1100

Matrikelkort efter 1893



Udviklingen set ud fra indkomstoplysninger



Betalte mest i skat:

Klarskov.

Gdr. X 2

Fabrikant X 2

Tømrerm.

Sadelm.

Handelsm.

Radiof.

Overvindinge.

Gdr. X 4

Kastelev.

Gdr. X 5

Remkolde.

Gdr. X 3

Forp.

Planteskoleejer

Dyrlæge

Mejeribest.

Eksempler:

Sværdborg.

Pastor Clausen 720

Kastelev.

Lærer F. Elgaard 227

Lærerinde E. Jensen 107

Klarskov.

Smed J. Fr. Andersen 40

Rentier N. Larsen 25

NB

Oversigten indikerer, at udviklingen primært er sket i 

Klarskov og Remkolde

Data i Skattebogen er så detaljerede, at man kan lave 

lagkagediagrammer (skat – erhverv)



Vindingegård, pioner i Klarskov

Gerda Olsen  (1990): ”Gården var fæste under Gaunø og frikøbtes i 1855.

Gården lå i Overvindinge by og blev efter brand (1794?) udflyttet til overdrevsjord. 

Jorden hed Ærtekrogen, og det blev gården kaldt indtil 1885.

På daværende tidspunkt eksisterede Klarskov ikke.

Det var fra den gård, det meste af det lille bysamfund Klarskov var vokset op.

1885 blev der oprettet et fællesmejeri på ejendommen.”

Den anseelige Hovedbygning er opført 1858

Vindingegaard Mejeri 1885 

- 1915

Privat fællesmejeri

Mejeriet var både smør-og 

ostemejeri

21 leverandører med 160 

køer

I de første mange år måtte 

der hentes kul i 

Masnedsund, og 

produkterne fra mejeriet 

blev kørt til Lundby station 

(fra 1870)



Brand i 1955

-Vi var 10 år

1. kl. Kastelev skole 1952



Forandring indtræffer: Klarskov Station
Jernbanen (Sydbanen - Den Sydsjællandske Jernbane) blev ført igennem 

området og åbnet i 1870

Klarskov Station (drift 1906 – 1968, nedrevet 2013)

Arkitekt: Heinrich Wenck

I alt findes der omkring 150 stationer fra hans hånd

Foto ca.

1920



Dobbeltspor og viadukt i 1923

”Der var dengang tre steder, man kunne bo i DSB’s huse på strækningen fra 

viadukten til stationen, der lå både et banehus samt et dobbelthus. De lå langs 

stien, der går parallelt med banen, og så var der naturligvis stationen, hvor 

stationsmesteren boede”



”Ansatte:

Stationsmester, en overportør og to portører, 

der alle boede i funktionærboliger. En 

stationskarl og fragtmand Karl Hansen. 

Stationen var vi jo meget afhængige af inden 

bilerne blev almindelige. Vi var mange, der tog 

med toget i skole hver dag. Der var også 

postkontor, to postruter gik ud herfra”

Pakhus med bolig til portør 

Magasin (frø i store sække)

Ventesal, offentlige toiletter





Svend Nielsen:

”Frørenseriet sendte en masse 

gods.

Hver aften kl. 19.30 blev sendt 

børnemælk til København fra 

Barmosegården, som havde en 

særlig veterinær godkendelse som 

leverandør af børnemælk.

Al transport af levende dyr til 

Masnedsund Andelsslagteri foregik 

fra stationen. Der blev om efteråret 

læsset sukkerroer til Gørlev samt 

grøntsager til Danica i Slagelse.

En gang om ugen kom en vogn fra 

F.D.B. med varer til samtlige 

brugsforeninger i sognet og 

omegnen nemlig til Klarskov, 

Kastelev, Overvindinge, 

Sværdborg og endelig Oreby 

Brugs.

Den daglige avis om aftenen kom 

med toget fra Næstved.

Det var for resten vores nabo Carl 

Hansen, der kørte fragtgods ud 

med hestevogn. Foruden fragtmand 

var han også stationsarbejder, 

passede pakhus, pudsede lygter og 

signaler og andet forefaldende 

arbejde på stationen”.



Klarskov Afholdshotel

Opført 1877/1900. Opr. opført af N.P. Olsen, Vindingegård Foto 1995



Bevilling 1910: Ingen brændevin eller skattepligtigt øl

NB Teksten ”Rejsestald” afdækket Foto sep. 2020



Betegnelser i arkivet:

Klarskov Afholdshotel

Afholdshotellet i Klarskov

Afholdsbeværtningen ved Klarskov St.

Foto sep. 2021

Facaden overfor stationen



Svingdørene med bøjlehåndtag i messing var der også i 1950

-Antagelig fra hotellets tid Foto sep. 2020



Trappen havde den samme 

form i 1950

Trappen er antagelig original

”Hotellet havde Erhard 

Frederiksen (Klarskov 

Frørenseri) også købt, jeg 

formoder banken blev ejer af de 

værdier, der blev tilbage efter 

branden (af Klarskov 

Frørenseri) i 1922. Hotellet blev 

solgt til Frederiksens 

Skotøjsfabrik (Lars 

Frederiksen)”

Foto sep. 2020



Bygningsdetalje i lejligheden med tre værelser på stribe ud mod hovedgaden

Det skrå panel var der også i 1950

”Fungeret som 

skotøjsfabrik v. 

Lars Frederiksen 

per. 1925-50 

(anslået). 

Herefter 

strikfabrik mm. 

frem til ca. 1970.

I per. 1925-70 

boede flere 

familier til leje i 

den store 

ejendom, hvor 

der var 

indrettet 

lejligheder på 1. 

sal”

Foto sep. 2020



Klarskov Frørenseri

Klarskov Frørenseri (1914 - 1922)

Erhard-Frederiksen

1907-17 Svindingegård - Frøavl og forædlingsarbejde

Kontraktfrøavl hos mange landmænd

Renseri og frøtørringsanlæg

Tre femetagers bygninger og en tre etagers lagerbygning plus kontor og 

maskinhus

Eget elektricitetsværk

Funktionærbolig (Mejerihuset)

Foto 1995

Funktionærbygningen herefter:

-Børnehjem

-Hjem for evnesvage

-Funktionærboliger for

Remkolde mejeri 



Bygninger nedbrændt d. 22-9-1922

Økonomien i firmaet var ikke god, det gik på tvangsaktion



Her lå frørenseriet Foto 2020



Maskinhuset – Frida og Karl Frandsen Foto 2020



Klarskov

Jeg var barn i Klarskov 1930 – 1940. 

Klarskov var en typisk Stationsby mellem 1920 - 1940.

Vejene var Grusveje med skærver, der blev vist brugt vejtromle, når de vedligeholdt 

vejene med grus og sten. Der kunne være ret så store huller i vejen. Stenene til dette 

arbejde blev slået om vinteren. Dens tids beskæftigelsesarbejde? Som i visen Jens 

Vejmand. Der blev asfalteret på de største veje i sognet i midten af trediverne.

Snerydning var foretaget med skovl. Hvert hus sendte en mand. Gårdene flere. Det 

var en forbedring, da der blev lavet en sneplov af træ. Tømrer Jacobsen lavede den, 

vi havde i Klarskov, og far smedede beslag og meder til den. Med flere heste for 

kunne vejene gøres farbare, hvis der ikke kom for meget sne, ellers blev der skovlet. 

Der var mange hårde vintre med sne

i månedsvis.

Ca. 180 personer bosiddende i Klarskov

1930 – 1940.

Huse bygget i Klarskov fra ca. 1930 til 1940:

ca. 16 stk.

Inges beretning
Nedskrevet 1992



Dagligt liv

Et godt sted for børn at vokse op, der var et godt sammenhold. Alle kendte, hvor vi 

hørte til, så vi havde at opføre os pænt, selv om ejendomsretten ikke altid blev 

respekteret, på den måde at vi brugte hele Klarskov til legeplads.

Når forældre ikke var hjemme, på grund af arbejde, fest eller sygdom, var der altid et 

andet hjem, der tog sig af børnene og passede dem.

Vi gik i byen og handlede for de ældre, og fik en snak med dem. Pigerne lånte en 

baby og kørte den en tur i barnevogn.

Vi lærte om de andre beboere i Klarskov, vi lærte også at respektere dem og deres.

Vi sagde De til de fleste voksne.

Kastelev skole 1938



Leg

Vi legede i ruinerne af frørenseriet, på stationen-kornmagasinet. Ved åen og 

mergelgravene og rundt på gårde og huse, hvor der var andre børn.  Vi kunne få lov 

at samle en pose træstumper hos Tømreren, låne en malerpensel hos Maleren, hvis 

vi fik lyst til det. Ikke mindst de mange selvstændige i Klarskov gjorde, at vi fik indblik 

i mange arbejdsprocesser.

Viadukten blev brugt til kælkebakke, især kirkestien. Åen løb over sine bredder og 

dannede skøjtebaner ved Hellevad. Der var kaner i brug, så fik vi lov at hænge på, 

binde kælken efter kanerne, og gå hjem igen.



Skolegangen var i Kastelev 1-2-3 skoleår i forskolen hos lærerinde fru. Jensen. 4-

5-6-7 skoleår i Hovedskolen hos lærer Elgaard. Der var skolegang hver anden 

dag, også om lørdagen. Fra 2 skoleår var der håndgerning for pigerne efter 

skoletid,1 gang om ugen.

Forskolen arrangerede skovtur til Oreby skoven, med hestevogn. Det var med 

madkurv, der blev spist i skovløberhusets have, og der blev leget i skoven. 

Hovedskolen tog et år til København, Rundetårn, Nationalmuseet og Tivoli.

Næste år til Helsingør - Kronborg. Sejltur til Helsingborg-kærnen og i Tivoli.

Tredie år gik turen til Roskilde Domkirke, København Zoo og Tivoli.

Vi rejste med det tidlige morgentog og kom hjem med nattoget. De fleste børn kom 

kun til København på de ture.

Skolegang



Forskolen

Hovedskolen



Ved juletid blev der pyntet op i butikkerne i 

Klarskov. Frederiksen lavede noget mekanisk i 

Tatols vinduer, og så måtte den anden 

Cykelhandler Christensen også finde på noget 

mekanik. Slagter Svendsen pyntede hele 

grisehoveder, meget flot. Brugsen satte et bord 

op i butikken med pynt og gaver.

Nytårsaften var ret stille udover løjer som gær i 

wc spanden, havelåger i flagstænger, ting flyttet 

over til naboerne. Det værste var vist, hvis man 

havde glemt at låse køkkendøren, så var 

kaffekanden væk. Skyderi begrænsede sig til at 

Maler Rasmussen og Tømrer Hansen skød med 

jagtgeværer kl. 24.

Fastelavn blev børn klædt i gamle frakker eller 

kjoler, fik en maske på og sang fastelavn ved 

dørene. Bagefter gik vi ned til Hellevad mølle og 

købte boller for de penge, vi havde raslet.

Til Fastelavn var der nogle år Fastelavnsridning. 

Pyntede heste og ryttere. Vogne eller kaner med 

musikere, klovne med raslebøsser, muligvis 

indsamling til forsamlingshuset?

Højtiderne



Afgrænsning. Steder: -med en personlig tilknytning -der har brændt sig ind i min 

erindring -med en interessant aktivitet. Minimal personomtale

Stederne er ordnet geografisk

Tur gennem Klarskov

Foto

1950



1953 – 1976 4 cm kort

Vi kommer ind fra Remkolde (Ålekistevej) og bevæger os mod Hellevad (Klarskovvej)

Undervejs er der afstikkere mod Over Vindinge (Smedegade = Dalkærvej

samt Håndværkerstræde)

Ruten



Kaj Hansen, lastbilvognmand

Hus 1910

Foto 2020



Aksel Christensen, Cykelforretning

Ejendom opført i 1913 og fungerede som vogn- og beslagsmedie i en årrække

Senere cykelsmed Aksel Christensen



Gert Jørgensen

Ejendom opført i 1917
Inge: ”Viggo Jørgensen Ejendomshandler & 

Markfrøhandler. De havde bil allerede i 1925”



Klarskov Brugs

Ejendom opført i 1915 Nu: Bed & Breakfast Foto 2020



Smedemester Christoffersen

Fabrikken Odin fra 1934, hvor man lavede seletøjsbeslag 

De stod en fire-fem mand og smedede

Smøgen smedjen –

sadelmagerværkstedet

Foto 2020



Fritz Bagge

Ejendom opført i 1915.



I 1918 bygger Frithiof Andersen smedeværksted på den nuværende Dalkærvej

Frithiof Andersen smedeværksted

Foto 1922



Beslagsmedie og grovsmedearbejde, sanitetsarbejde og en masse centralvarme, der 

på den tid var ved at blive almindeligt. 2 svende og læredreng ansat i 1920-1930



Inge: ”Hjemmesygeplejerskerne havde lejlighed hos mine forældre fra 1920 - 1936. 

Sygeplejersken havde ikke telefon, så alle opringninger fra læger og patienter 

foregik fra mine forældres telefon nat som dag, det kunne være besværligt, da 

telefonen stod i vores stue.

Der var værelse til smedesvende over smedjen”.

Foto

1939



Februar 1947



Klarskov Vandværk

Inge: ”Da Klarskov Vandværk startede i 1937 foretog far alt rørarbejdet, og 

passede vandværket til sin død (1948)”

Foto 2020



Klarskov vandværk. Foto 1940 – 1942. Bagside med 

græsvold, der har dækket en vandtank

Personen er Inge Lundberg Andersen



Erik Jørgensen, møbelpolstrer



Alma Johansen, kød og pålæg

Ejendom opført i 1915

Inge: ”Slagter Svendsen kørte landtur med kød og pålæg. Fru Svendsen passede 

butikken med mælk, kød og brød. En ung pige boede hos dem.”



Sadelmagermester P. L. Petersen

Han var uddannet møbelsnedker og –polstrer

Hans kone Anna Petersen passede Klarskov central indtil krigen. Telefonisten 

boede hos dem

Ejendom opført

1916



Særskilt værksted og beboelse overfor sadelmagermesteren

”Ved siden af seletøjsfabrikken var der en sadelmager, som syede seletøj samt 

reparerede selvbindersejl. Selvbindere (høstmaskiner til korn) fik på den tid stor 

udbredelse.”



Gunnar Pedersen, møbelpolstrervirksomhed

Bolig i huset tv. i billedet

Værksted og butik med møbler, madrasser m.m.

Gennem mange år 7-9 medarbejdere

Mælkekusk Corfitzen

Tre børn (Elvin, Joan og Steen) på 

bukken

Foto

ca.1942



Nana og Ernst Frederiksen

Foto ca. 1960

Tatol udsalgRadio-og cykelforretning Ejendom opført i 1935



Tatol

Foto 1935 - 1945



Dame- og herrefrisør Nielsen

Her var dame-og herrefrisør i per. 1940-65                      Ejendom opført i 1936



Carl Jacobsen

Snedkerværksted og butik

Salg af stole og småmøbler

Bungalow fra 1937 Foto 1995



Villa Ena

Bygget i 1918 Foto 1995Tidl.: Underetagen blev lejet ud bl,a. til frisørsalon



Tømrer Jacobsen

Foto 1995Bygget i 1911Tømrerværksted med 3 – 4 ansatte

Udendørs rundsav til kævler



Murer Nielsen

Foto 1995Bygget i 1910



Maler Rasmussen

Foto 1995Bygget i 1934Malerværksted bagved



Slagter Hans Jacobsen

Foto 1995Bygget i 1922

Slagter med bolig, butik, slagtehus, 

stald til dyr og græsmark

Foto 2020



Tømrer Hansen

Foto 1995

Bygget i 1920

Der var lejlighed ovenpå

Her boede tidl. kogekone

Tidl.: ’Fransk vask og 

strygning’, for kunder



Niels Larsen

Bygget 1896

Foto ca. 1940

Foto feb. 1966 (fraflytning)

Rentier. Dyrkede en lille jordlod 

bagved med korn og sukkerroer

Foto 1995



Niels 75 år Foto 1955



Hans Peter Hansen

Parcelliststed

De havde et par køer
Det omvandrende tærskeværk med halmpresser 

og traktor fra tærskeselskabet  havde stop der

Ejendom opført i 1850

Foto

1995



Teglbrændergården - Klarskov Teglværk

Jens Aksel fra gården:

”Har eksisteret siden 1877.

De går i gang med at grave efter ler, de graver en hel del huller. De huller er med 

tiden blevet fyldt ud, for hver gang der brændte en gård i området, så blev sådan 

et vandhul fyldt op med murbrokker. Og efterfølgende blev der lagt muld over.

I den gamle lade kom alle børn fra byen og legede, der findes vist ingen børn på 

vores alder, der ikke var her og lege i laden”.

Foto 1995



Poplen og

kvashuggeren

Foto 2020



Sigfred Frandsen

Foto 1930Inge: ”Gården blev drevet, blandt andet med hesteomgang på gårdspladsen”

Gården blev adskilt fra sine marker, da viadukten blev bygget

Gården nedbrændt i 1959



Villa Ota

Telefoncentral (nyt 

sted)

”Der er en 

tilbygning, hvor 

man gik op og 

kunne stå og ringe 

fra en telefon”

Foto 2020

Ejendom

opført i 1920



Villa Borg

Bygget i 1928

Foto 1995

I 50’ og 60’erne boede der to halvsøskende:

Ane Christensen, født 1885

Axel Nielsen, født 1894

De kom fra hhv.: Gammelgård, Sværdborg, Fogedgården, Svinninge



Bygget i 1900

Bagerenkens hus

Foto 1995



Ernst og Inga Larsen

Klarskov Turist per. 1950-75 Foto 1960-70

Hus ▲ opført 1944



Fragtmand Carl Hansen

Bygget i 1878 - nedrevet Foto 1995



Gartner Nielsen

Gartneri

Nedlagt

Bygninger fra 1900. Nedrevet

Fotos 1995

▲Foto

1953



Her lå gartneriet Foto 2020



Foto: Ebbe Pedersen 2013

Med det triste billede af det halve af Klarskov Station er vi kommet gennem godt

halvdelen af formiddagens program

Efter pausen skal vi på en ydmyg opdagelsesrejse til de varme lande, inspireret af

rejsefilm, som den opdagelsesrejsende Jørgen Bitsch i 1950´erne har vist i

Over Vindinge Forsamlingshus


