
Mejeriet 

Andelsmejerierne 
 
Andelsmejeriet er en af andelstidens vigtigste institutioner. I 1882 blev det første andelsmejeri op-
rettet i Hjedding i Sydvestjylland. I 1894 var der i alt 907 andelsmejerier. I 1909 var tallet steget 
til 1163. Bønderne gik sammen om at investere i et mejeri, hvor de selv leverede mælken, delte over-
skud (og risiko) og traf beslutninger på demokratisk vis. Man stemte ”efter hoveder ikke høveder”, 
dvs. uafhængigt af de enkelte andelshaveres antal af køer 
 
Bygningens historie 
 
Mejeriet er opført i landsbyen Søstrup tæt ved Holbæk og ombygget i årene 1920-28. I 1930 var der 
65 leverandører med 500 køer, hvilket gav en mælkemængde på 1,55 mio. kg, og en smørproduktion på 
knapt 64.000 kg. I 1931 bestod personalet på Søstrup Andelsmejeri af mejeribestyreren, 1 mejerist, 
1 elev, 1 kontrollør, samt leverandørens 5 kuske. Mejeriet fungerede indtil 1968, hvor det blev nedta-
get og genopført i Nyvang. Her er det genopført i fortrinsvis nye materialer og originalt maskineri 
fra en række andre andelsmejerier. 



Systuerne 
 
Systuen er indrettet i stuen af et privat hjem. Det var ikke ualmindeligt, at kvinder drev småvirksom-
hed af forskellig art fra hjemmet. På denne måde kunne de stadig passe hjem og børn, mens de samti-
dig tjente lidt ekstra til dagen og vejen. Dette gjaldt særligt kvinder, hvis mænd var borte fra hjem-
met af den ene eller anden årsag. Bedstemødre eller andre ældre kvindelige familiemedlemmer kunne 
hjælpe til med syopgaverne. 
 
Bygningens historie 
 
Systuen viser et typisk privat hjem, en dagligstue, med systue fra 1940’erne. Stuen bærer tydeligt 
præg af systuevirksomheden. På borde, i skuffer og skabe bugner det af symønstre, tekstiler, strik-
kearbejder, knapper og andet tilbehør. Oda er en arbejdsom og opfindsom dame, der laver alt fra at 
sy smart nymodens tøj på bestilling – til at opmaske strømper for sine kunder. På arbejdsbordene står 
også nogle for tiden ganske moderne symaskiner. 

Systuen 



Skovhuset 

Husflidsforeningerne 
 
Oprindeligt producerede man næsten alt selv på en gård: tøj, redskaber, fødevarer mm. Dette hus-
flidsarbejde foregik typisk om aftenen efter aftensmåltidet. I anden halvdel af 1800-tallet blev af-
tenarbejdet efterhånden erstattet af fabriksfremstillede varer. I takt hermed blev husfliden en 
folkelig bevægelse med vægt på at opdrage ungdommen til flid og sparsommelighed. Stadig i dag fin-
des husflidsforeninger, som dyrker gamle og nye håndværk. 
 
Bygningens historie 
 
Skovhuset er oprindelig en mindre bolig under Nyvangsgården. Bygningen er opført i 1910 med en se-
nere tilbygning. Den har bl.a. fungeret som bolig for Nyvangsgårdens fodermester. På et tidspunkt 
blev den brugt til indkvartering af polske roepiger. Da Nyvangsgården blev til oplevelsescenter, blev 
Skovhuset indrettet som husflidsskole. Den nyoprettede Holbækegnens Husflidsforening flyttede ind 
i lokalerne, hvor de har været siden. 



Slagterne 
 
Oprindelig var slagtning en del af husholdningsarbejdet, men i senmiddelalderen blev det et særligt 
erhverv. På landet sendte man bud efter hjemmeslagteren, når en gris, ko, hest eller et lam skulle 
slagtes. November var slagtetid, da man så havde kød til julen, og ikke skulle sørge for foder til vinte-
ren. November blev derfor også kaldt slagtemåned. I sidste halvdel af 1800-tallet oprettedes de før-
ste andelsslagterier, som havde stor succes med at eksportere bacon til England. 
 
Bygningens historie 
 
Slagterbutikken er indrettet i Nyvangsgårdens gamle kostald, som nu skal illustrere en butiksgade i 
en mindre købstad. Slagterbutikken er indrettet som i årene omkring 1940. I Butikken dufter der af 
dejlige røgvarer og hjemmelavede frikadeller, og man kan købe flere forskellige hjemmelavede speci-
aliteter med sig hjem. 

Slagteren 



Smedjen - Vognmandsforretningen 

Smedjerne 
 
Smeden var helt uundværlig for at holde landbruget i gang. Han skoede heste, reparerede plove og 
andre jernredskaber. Han lagde også jern på vognhjul. De fleste steder var det en fuldtidsbeskæfti-
gelse at være smed. Smeden blev ofte anset for at være en klog mand, der kunne løse lidt af hvert. 
Han kunne f.eks. også trække dårlige tænder ud. Med indførslen af traktorer efter 2. Verdenskrig 
skiftede landsbysmedene karakter og blev efterhånden til traktorværksteder og maskinstationer. 
 
Bygningens historie 
 
Bygningen er en delvis genopførsel af Faurbjerg smedje, der oprindeligt lå på Tuse Næs. Kampestens-
murene er de oprindelige fra 1869. Inventaret er kopieret efter oprindelige tegninger og beskrivel-
ser. Foran bygningen står en vindebrønd og en gammel møllesten, der bruges ved ringning af vognhjul. 
Der er også et stentrug til afkøling af hjulene. 
 
 
 
Vognmandsforretningerne 
 
Vognmanden kørte ofte med slagtedyr, foderstoffer, byggematerialer og brændsel. Det var et hårdt 
arbejde at være chauffør, da last og losning foregik med håndkraft. Omkring skiftedag havde han 
travlt med at transportere kommoder og skabe mellem gårdene. Mange vognmænd havde en lillebil, 
der var en slags taxa. Men modsat taxaerne var det lovbestemt at lillebilen skulle bestilles per tele-
fon, og den måtte ikke samle passagerer op fra gaden men skulle returnere til vognmanden, før den 
kørte med nye passagerer. 
 
Bygningens historie 
 
Frederik Madsens vognmandsforretning er bygget af tømmer fra Nedre skov i Tølløse, der er opskå-
ret på savværket i Nyvang. Bygningen fremstår som en vognmandsforretning fra 1940’erne med gara-
ge og automobilværksted. I tilknytning til bygningen er et kontor, hvor man kunne bestille transpor-
ter, da ikke alle havde adgang til telefon. 



Telefonboksene 
 
Den telefonboks vi kender i dag, hvor man hele døgnet rundt kan ringe op for småpenge, har været 
her i over 75 år. I 1931 åbnede man den allerførste telefonboks i Danmark, der var tilgængelig alle 
døgnets timer. De matterede ruder sikrede brugeren lidt privatliv, og de praktiske stålhylder med 
telefon og møntboks gav plads til telefonbøger og håndtaske. Behovet for telefonbokse opstod i en 
tid, hvor det var dyrt og vanskeligt at skaffe sig sin egen telefon, og hvor der ikke fandtes mobiltele-
foner. 
 
Bygningens historie 
 
I 1935 så de grønne telefonbokse dagens lys. Det var arkitekt Jens Ingwersen, der tegnede boksen 
for KTAS  i tidens enkle stil. Boksen blev uhyre populær og blev snart et velkendt syn i alle større 
danske provinsbyer. I den amerikanske tegneserie Superman, som blev skabt i 1938, plejede helten at 
skifte til superdragt i en telefonboks, som blev et symbol på det moderne byliv. 

Telefonboksen 



Telefoni 

Telefonomstillingen 
 
De første telefoner havde ingen drejeskive. Telefonerne virkede efter magneto-systemet. Det virke-
de ved, at abonnenten drejede på et håndtag, som skabte en elektrisk strøm, der frigjorde en klap på 
omstillingsbordet på centralen. Telefonistinden vidste nu, at man ønskede at telefonere og kunne ska-
be en videre forbindelsetil en anden abonnent, eventuelt gennem andre centraler. I 1927-30 kom dre-
jeskiven til.  Abonnenten kunne nu dreje sig direkte til modtagerens central, hvor en telefonistinde 
skabte den endelige forbindelse. 
 
Bygningens historie 
 
Den første offentlige telefoncentral i København blev oprettet i 1881 med 22 abonnenter. Mellem 
1878 og 1894 oprettedes ikke mindre end 57 telefonselskaber landet over, og i år 1900 havde allere-
de 25.000 danskere telefon. Væksten fortsatte i første halvdel af 1900-tallet, men dog i et moderat 
tempo, da telefonabonnementer var relativt dyre. I 1950 havde 60.000 danskere fået telefon, og 
mange tusinde stod på venteliste til at få en. Telefonudstillingen rummer et bredt udsnit af telefon-
modeller fra 1900-tallet. 



At telefonere 
 
I 1888 fik Holbæk telefonforbindelse med København via det senere Kjøbenhavns Telefon Aktiesel-
skab (KTAS). Telefoner blev efterhånden så udbredte, at det var nødvendigt at fastlægge en egent-
lig samtalekultur. Fx blev det samme år anbefalet, at man erstattede den hidtidige banken på mikro-
fonen med et ”hallo”, når man besvarede et opkald.  I 1918 havde Holbæk Central 27 telefonistinder 
til at betjene byens abonnenter. Telefonen var for alvor kommet til Holbæk. 
 
Bygningens historie 
 
Telefonkabelhuset er fra 1929 og stod oprindelig på Roskildevej tæt ved Holbæk Sygehus. Huset 
blev flyttet til Andelslandsbyen i 2003. I telefonens første tid kunne man risikere at skulle råbe me-
get højt ned i røret, hvis man telefonerede over længere afstande. I 1920’erne opfandt man en for-
stærker, som kunne afhjælpe problemet. Forstærkerne blev lagt ind i de såkaldte kabelhuse, som 
blev opført med ca. 1 ½ km mellemrum. Kabelhuset rummede også sikringer og kontakt til andre tele-
foncentraler. 

Telefonkabelhuset 



Zoneredningsstationerne 
 
Zonen blev oprettet i 1930 af udbrydere fra Falck.  Redningsstationen startede med at bruge private 
entreprenører, fx en lokal mekaniker med sin kranvogn eller en vognmand med en ambulance. Men de 
var ikke altid pålidelige. Derfor begyndte Zonen at få sine egne stationer, som efterhånden blev 
landsdækkende. I længden var det dog ikke holdbart med to redningskorps i Danmark, og i 1963 blev 
Falck og Zonen fusioneret. 
 
Bygningens historie 
 
Bygningen er den originale trægarage, der har huset Høng Zoneredningsstation i 1950’erne. Selve ga-
ragen stammer dog helt tilbage fra 1930’erne. Høng Zonestation blev oprettet i 1935 med brandsluk-
ningsaftale med Finderup Kommune. Stationen mistede imidlertid snart brandslukningsopgaven. Så da 
der udbrød brand i Zoneredningsstationen i 1939, måtte Falck i Ruds Vedby slukke branden!  Siden 
fungerede den som kranvognsstation. Ved fusionen af Falck og Zonen blev stationen i Høng nedlagt. 

Zoneredningsstationen 



Savværket 

Savværkerne 
 
Industrielle savværker har eksisteret siden 1500-tallet. Drivkraften var oprindeligt vandkraft, hvor 
det var muligt. Ellers var det håndkraft eller hesterundgang. I 1800-tallet kom dampmaskinen til, og i 
dag drives savværkerne elektrisk. O. 1950 var der 700 savværker i Danmark. På savværkerne blev 
råtræ opskåret til tømmer, planker, brædder, staver, lægter og rafter. De kunne også ligge inde med 
skabeloner til forskellige typer skafter og håndtag til landbrugsmaskiner. 
 
Bygningens historie 
 
Glumsø Savværk blev opført i 1890 og genopført efter en brand i 1916, hvorefter det fortsatte drif-
ten frem til begyndelsen af 1970erne. Savværket bestod af én stor bygning med bl.a. bloksav og lang-
tømmersav samt forskellige maskiner, der alle blev trukket af remtræk drevet frem af en stor damp-
maskine. Bygningen til langtømmersaven er rekonstrueret i Nyvang. Når langtømmersaven er i brug, 
bliver den trukket af en veterantraktor. 



Frimenighedskirkerne 
 
Valgmenighedsloven af 1868 gav mulighed for, at hvis minimum 50 folkekirkemedlemmer blev enige 
herom, kunne de oprette en fri menighed, vælge egen præst og bygge sin egen kirke indenfor ram-
merne af folkekirken. Fra 1883 blev det også tilladt at oprette frimenigheder, som stod helt uden for 
folkekirken og ikke var underlagt kirkeligt opsyn fra provst og biskop. Et stort antal valg- og frime-
nigheder blev oprettet i årtierne o. 1900 i landsognene. Udgifter til præst og kirke blev betalt af 
medlemmerne af valg- og frimenighederne. 
 
Bygningens historie 
 
Sct. Stefans kirken med tilhørende præstebolig blev opført i 1884 i Igelsø syd for Holbæk af Den 
Evangelisk-lutherske Frimenighed. Menighedens medlemmer byggede selv kirken i gule sten med ski-
fertag og kobberbeklædt spir. Byggeudgifterne beløb sig til 5000 kr. Andelslandsbyen Nyvang er-
hvervede kirken i 1996 og genopførte den på Nyvangs område i 2007. Kirken fremstår med nye gule 
sten, da de originale ikke kunne genbruges. Interiøret i kirkerummet er med enkelte undtagelser det 
originale. 

Sct. Stefanskirken 



Sct. Stefanskirken 

Swend skrøw en bette hilsen te præsti 






