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Andelslandsbyen Nyvang er et historisk oplevelsescenter på Nordvestsjælland, som har hjemme
på Nyvang, en gammel proprietærgård på 44 ha, beliggende syd for Holbæk.
Stedet er et levende frilandsmuseum hvor andelsperioden fra 1870-1950 kan opleves gennem adskillige udstillinger og aktiviteter, eksempelvis findes et andelsmejeri med dampmaskine og smørkærne, et
statshusmandssted med dyr og smedje, et savværk, et skomagerværksted, en brugsforening, en kirke, en redningsstation og andre erhverv fra den tid. I andelslandsbyens gamle brugs er det muligt for
besøgende at købe rygeost, nykærnet smør, spegesild, erstatningskaffe, kurve, koste og meget andet.
Centret åbnede i 1992 og er siden blevet udbygget kraftigt. Man kan både se, høre, lugte og smage
sig frem. Der foregår dagligt aktiviteter i langt de fleste af Andelslandsbyens bygninger. Centrets
formål er at formidle andelsbevægelsens centrale tidsepoke til interesserede.
Andelslandsbyen Nyvang, der nu er en selvejende institution som drives af nogle få ansatte og mange
frivillige, modtager offentlige midler til hjælp til den daglige drift, mens penge til nyanlæg skaffes
fra forskellige sponsorer og fonde.
Centret ligger 4 kilometer fra Holbæk centrum.

Andelsbevægelsen formede Danmark
Andelslandsbyen Nyvang fortæller historien om andelsbevægelsens storhedstid. I 1866 åbnede den
første danske brugsforening i Thisted. Formålet var at skaffe medlemmerne gode og billige varer.
Butikken blev styret efter de nye andelstanker fra England. Det vil sige, at medlemmerne hver havde
én stemme, uanset, hvor meget de handlede i butikken. Men når overskuddet skulle fordeles, skete
det efter, hvor meget den enkelte havde købt.
Brugsforeningerne bredte sig hurtigt ud i landsbyerne. I 1882 fik en flok bønder fra den lille vestjyske landsby, Hjedding, en genial idé. De ville bygge deres eget mejeri, og styre det på samme måde,
som brugsforeningerne, hvor alle medlemmer havde én stemme, og hvor overskuddet blev fordelt efter den enkeltes indsat. Konceptet var genialt og bredte sig med lynets hast. Alene i 1888 blev der
oprettet 244 andelsmejerier. Siden kom bla. slagterier, ægeksport, indkøb af foderstoffer, bagerier,
elværker, vaskerier og frysehuse på andel. I 1950’erne var stort set alle landmænd medlem af en eller flere andelsforeninger.
Andelsforeningerne var med til at strukturere Danmark både økonomisk og demokratisk. De fattige
landmænd fik vendt økonomisk krise til velstand ved at slå sig sammen i andelsforeninger og skabe en
økonomisk eksportsucces ved at fremstille smør og bacon til England. Den dermed skabte foreningskultur, hvor man slog sig sammen og løftede i flok, gav grobund for det ”forenings Danmark” der den
dag i dag stadig er vigtigt for vores demokrati og sammenhængskraft.

Nyvang besættes
Tyskerne kommer
Luftalarmen skærer gennem luften og der nedkastes flyveblade. De danske soldater er klar til at forsvare Nyvang. De yder heroisk modstand, men det er en ulige kamp og de må overgive sig.

Nyvang besættes
Sabotage
Modstandsbevægelsen udførte bl.a. dristige jernbanesabotage.

Et par piger afleder de tyske vagtposters opmærksomhed med kaffe, kage og øl.

Sprængningen blev gennemført ...

… men en af modstandsfolkene bliver taget til fange og føres bort af danske SS-folk!

Nyvang besættes

Kontrolposter
Tyske soldater i militærkøretøjer patruljerer i gaderne, trafikanter og publikum
kontrolleres ved vejspærringer og skal
forevise passérseddel for at komme gennem.

Passérseddel
Der gives herved Tilladelse til
Uanset det udstedte Færdselsforbud
At færdes fra Bopæl til Historiske Dage og
tilbage igen.
Til Fods - På cykel - Med vogn

Passierschein.
Hiermit wird die Erlaubnis erteilt - ungeachtet
Des verhängten Verkehrverbotes—vom Wohnsitz zum
Historiske Dage Nyvang und zurück zu fahren.
Zu Fuss gehen - Mit dem Fahrrad Mit dem pherdefuhrwerk fahren

Nyvang besættes
Bryllup
Jeg var til glo-bryllup. Danske Åse Jensen og tyske Fritz Behnke blev gift.

Nyvang besættes
Værnemageren og gengældelse
Den lokale smed arbejde for tyskerne og modstandsbevægelsen sprænger hans værksted i luften.
SS er hurtigt på pletten og anholder mejeristen og efter en tvivlsom efterforskning og en meget kort
afhøring, henrettes han på stedet.

Nyvang besættes
Østfronten
Selv om forholdene i Danmark under krigen var fredelige sammenlignet med de øvrige besatte landes,
så kæmpede over 6.000 danskere på Østfronten mod russerne. Det er en historie, der kun sjældent
er blevet fortalt i efterkrigstidens formidling af de svære år, og netop fordi den nuancerer besættelsen, der for ofte er blevet fremstillet forsimplet, er den vigtig at have med.

Nyvang besættes
I Andelslandsbyen er der etablere et stort areal med skyttegrave, pigtrådsspærringer, minefelter og
panserspærringer. Her kommer vi helt tæt på skyttegravskrigen. I dette slag lykkedes det danskerne
i tysk tjeneste, at slå russerne.

Nyvang besættes
Befrielsen
Kirkeklokkerne ringer, mørklægningsgardinerne brændes, og modstandsfolkene hyldes af folket. Danmark er atter frit og de tyske besættelsestropper kan gå hjem.

Nyvang besættes

