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Forkæl dig selv 
og en du holder af

PENSIONIST
RABAT!

Vi har oprettet et specielt 3 - turs kort 
til dig som får folkepension, så det 

•  Sportsskadeterapi 

• Personlig træning

•  Kostvejledning

• Slankekoncept
 

Før 950.- 

 d må gerne være senere

LUKKET UGE 42

 d får studierabat •

RABAT!

behandlinger til massage 
og akupunktur.

 

    600,-

Køb gavekort 
til massage 

på 
www.mariannesommer.dk 

eller kig forbi

STOR 
PRIVAT�

Forkæl dig selv 
og en du holder af

PENSIONIST
RABAT!

Vi har oprettet et specielt 3 - turs kort 
til dig som får folkepension, så det 

Onlinebooking:
www.mariannesommer.dk

� 50 52 97 58
Sct. Mikkelsgade 12

• 4200 Slagelse

•  Sportsskadeterapi 

• Personlig træning

•  Kostvejledning

• Slankekoncept
 

Før 950.- 

 d må gerne være senere

LUKKET UGE 42

 d får studierabat •

RABAT!

behandlinger til massage 
og akupunktur.

 

    600,-

Kære pensionist, 
gør noget godt for din krop

 – bestil tid til en omgang massage

PENSIONISTRABAT 
3 x ½ time kr. 600,- 

 10 x ½ time kr. 1.800,-

SORØ: Socialdemokratiet i Sorø ville ikke længere stil-
tiende høre på den flygtningepolitik, der bliver meldt 
ud fra S-formand Mette Frederiksen.  

S’er går i rette med Frederiksen 

HAVREBJERG: I sidste måned 
fik det lille museum i Havre-
bjerg besøg af en mand, der 
gerne ville donere en noget 
usædvanlig genstand til 
museet. 

Efter et større detektivar-
bejde kunne museumsmed-

arbejder Ole Gamst (bille-
det) konstatere, at der var 
tale om et 230 år gammelt 
»fyrtøj« lavet i fint, udskåret 
egetræ. Det specielle er, at 
det for omkring 70 år siden 
blev gravet frem fra et gade-
kær i Havrebjerg - og at det 

ikke findes på noget dansk 
museum. Det har været i 
privat eje i København - og 
sågar på en længere rejse 
helt til Zanzibar. Men nu er 
det altså returneret til mu-
seet i Havrebjerg.  

Danmarks måske ældste »fyrtøj« 
er dukket op i Havrebjerg
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Foto: Kim Brandt

Af Thomas Holm Nielsen

SKÆLSKØR: I mere end 10 
år har den gamle højskole 
på Møllebakken ved Skæl-
skør været ubrugt. Siden 
Skælskør Folkehøjskole gik 

konkurs i 2005 har der været 
adskillige planer for byg-
ningen og grunden, men nu 
lader det til, at der rent fak-
tisk sker noget. Frans Kilde, 
der er samarbejdspartner 
med ejeren af grunden, for-

tæller i hvert fald, at han 
regner med, at det politiske 
arbejde nu kører efter pla-
nen, og arbejdet med at om-
danne den gamle højskole til 
ejerboliger kan begynde.

- Vi regner med at gå i gang 

med at renovere bygninger-
ne allerede inden sommerfe-
rien, fortæller Frans Kilde.

Hvis alt forløber planmæs-
sigt kan mere end 13.000 
kvadratmeter blive til ejer-
lejligheder, heraf omkring 

7.000 i allerede eksisterende 
bygninger.

Det politiske arbejde er 
dog ikke helt i mål endnu. 
Selvom et flertal i Erhvervs-, 
Plan- og Miljøudvalget har 
godkendt, at der bliver lavet 

en ny lokalplan til området, 
skal lokalplanen først god-
kendes og i høring, før den 
kan blive endelig godkendt. 

HØJSKOLE: Siden Skælskør Folkehøjskole gik konkurs i 2005, har højskolebygningerne været ube-
nyttede. Men nu lader ejerne til at have fået et gennembrud.

Nye boliger i forfalden højskole: 
Arbejdet i gang inden sommer

SLAGELSE: Foreningen Multikulturelle Plejehjem reg-
ner med at starte aktiviteter for ældre med anden et-
nisk baggrund i Slagelse og Korsør til sommer. Målet 
på længere sigt er egentlige plejehjem i hele landet, og 
det første skal ligge i Slagelse.

Multikulturelle plejehjem på vej

n SIDE 6

KORSØR: En kendt korsoransk erhvervsmand i skik-
kelse af Ivan Svensen har købt tapetfabrikken Juvita, 
der gik konkurs 30. november 2015. Han ved ikke, hvad 
der skal ske med den. Christian Boye fra Korsør, der 
tidligere har haft tre Imerco-butikker, er fortsat aktiv 
i fabrikken.

Korsoraner køber en fabrik

n SIDE 8

KORSØR: Over 300 sluttede sig til i løbet af de første 24 
timer til, da den kommunalt ansatte 33-årige Khalil 
Hussein, der er leder af Basen på Motalavej, som privat-
person oprettede en gruppe på Facebook for Venligbo-
erne i Korsør, hvor et asylcenter er under opbygning på 
byens gamle sygehus.

Venligboerne også i Korsør

n SIDE 9

NÅR DER SKER NOGET

Dansk live-musik  
er en succeshistorie 
n SEKTION 2 SIDE 14-15

n SIDE 10

n SIDE 7

n SIDE 5



Sjællandske n  TIRSDAG 26. JANUAR 2016

5
sektion 1

HISTORIE: Man kan 
måske ikke lige-
frem kalde det for 
danefæ, men der er 
alligevel noget helt 
særligt over den lille 
egetræs-kasse fra 
1786, som ikke fin-
des på noget muse-
um i landet. Det kan 
nemlig vise sig at 
være landets ældste 
fyrtøj. 

Af Kim Brandt

HAVREBJERG: I slutningen 
af sidste år modtog det lille 
Havrebjerg Museum en helt 
særlig genstand, som straks 
vakte stor opmærksomhed: 
Et meget gammelt stykke  
egetræ med flotte og meget 
detaljerede udskæringer - 
inklusive en tydelig marke-
ring af alderen: 1786. 

- Mit gæt er, at det er Dan-
marks ældste fyrtøj, siger 
Ole Gamst fra Havrebjerg 
Museum, som var den, der 
fik overbragt klenodiet fra 
en nabo til museet.

I første omgang var Ole 
Gamst noget usikker på, 
hvad det egentlig var, han 
havde fået i hænderne. Men 
et større detektivarbejde gik 
i gang - og efterhånden som 
stumperne af puslespillet 
begyndte at tage form, blev 
han mere og mere overbe-
vist om, at der vitterligt er 
tale om et meget gammelt 
fyrtøj - altså datidens »Ron-
son-lighter«.

Helt specielt
- Selve trækassen har inde-
holdt en flintesten og et styk-
ke jern, og så har der været 
noget tørt kvas til at fange 
gnisten med. Når der så kom 
ild, blev den viderebragt til 
for eksempel en pejs eller en 
ovn. Herefter brugte man 
en lille sten til at slukke il-
den igen, så selve fyrtøjet 
ikke antændte, fortæller Ole 

Gamst. 
Når genstanden er så spe-

ciel, skyldes det flere ting: 
Der findes ikke et eneste 
eksemplar af det gamle fyr-
tøj på noget dansk museum 
- heller ikke på Nationalmu-
seet - og så er det bemærkel-
sesværdigt, at det gamle træ 
er så velbevaret efter hele 
230 år.

- Jeg kunne godt forestille 

mig, at Nationalmuseet vil 
være meget interesseret i 
fundet, siger Ole Gamst, der 
dog helst ser, at fyrtøjet for-
bliver i Havrebjerg, hvor det 
blev fundet i jorden for om-
kring 70 år siden. 

- Det er jo ikke så tit, at vi 
får indleveret den slags, og 
jeg kunne godt forestille 
mig, at det blev et lille træk-
plaster for vores museum, 

siger han.
Omvendt vil han heller 

ikke modsætte sig et eventu-
elt ønske fra Nationalmuse-
et, hvis det skønner, at fyr-
tøjet fremover vil gøre mere 
gavn foran et potentielt stør-
re publikum i København. 

Fundet nær gadekæret
Selve historien om fyrtøjet 
går lang tid tilbage og har 
både lokale og udenlandske 
forviklinger.

Det blev som tidligere 
nævnt indleveret i decem-
ber 2015 til Havrebjerg Mu-
seum af Bent Nygård, Kræn-
kerupvej 36 i Havrebjerg.

Ole Gamst fortæller: 
- Nygård havde selv fået 

det af tidligere naboer i Hav-
rebjerg, Simon og Gitte Bel-
bin. Simon Belbin fik i sin tid 
fyrtøjet af Mogens Hansen, 
som var nabo til ham i Kø-
benhavn. 

Og det var selvsamme Mo-
gens Hansen, der for om-
kring 70 år siden fandt fyrtø-
jet i nærheden af gadekæret  
- enten i Havrebjerg eller i 
Krænkerup. 

Mens der stadig er usik-
kerhed om, hvilket gadekær 
fyrtårnet blev gravet frem 
fra, så er det et faktum, at  
Mogens Hansens forældre 
havde en gård i nærheden 
af Havrebjerg. Og på denne 
gård har fyrtøjet været op-
bevaret - indtil en gang om-
kring Anden Verdenskrig.  

Siden har fyrtårnet været 
i flere personers varetægt 
- både i København, men 
også så langt som i Zanzibar, 
hvor et medlem af Belbin-fa-
milien nu bor.

Fyrtøjet har således rejst 
flere gange frem og tilbage 
over store afstande, men 
kom så endelig tilbage til 
Havrebjerg sidste år, for-
di flere mente, at det skulle 
leveres tilbage til det sted, 
hvor det i sin tid blev fundet. 

- Det er bemærkelsesvær-
digt, at det har overlevet den 
- formentlig noget ublide - 
medfart og stadig er i så god 
stand, som tilfældet er, kon-
staterer Ole Gamst.

Han forklarer, at en meget 
historisk kyndig ven nu har 
forseglet det skrøbelige træ, 
så det ikke lider unødig ska-
de. 

Han er også selv meget 
påpasselig med det og opbe-
varer det indtil videre et sik-
kert og tørt sted.

Hvis der blandt læserne 
er nogen, der har kendskab 
til flere detaljer om det sær-
prægede fyrtøj, opfordrer 
Ole til, at de kontakter ham:

- Det kunne være sjovt at 
høre, om der eventuelt fin-
des andre lignende eksem-
plarer her i området - eller i 
Danmark. Hvis ikke, så gør 
det jo dette eksemplar til no-
get helt særligt, konstaterer 
Ole Gamst. 

Du kan kontakte Ole på 
telefon: 2461-8288 eller på 
mail: olegamst@gmail.com.

Danmarks formentlig ældste  
»fyrtøj« fundet i Havrebjerg

En storsmilende Ole Gamst foran det lille museum i Havrebjerg, hvor det unikke fyrtøj nu er returneret  
indtil videre. Det kan nemlig tænkes, at Nationalmuseet slår kløerne i det. På billedet nedenfor til højre  
kan man nederst se datoen - 1786.  Fotos: Kim Brandt 

Til venstre: På bagsiden af kas-
sen ses en række sirligt udskårne 
mønstre, der minder mest om 
blomsterblade. Til højre et bille-
de fra en engelsk museumsom-
tale af »The Tinder Box«, som den 
også blev kaldt.  Måske den op-
rindelig stammer fra England? 

» Jeg kunne godt 
forestille mig, at  
Nationalmuseet vil  
være meget  
interesseret i fundet.

 
 

Ole Gamst,
Havrebjerg Museum 


