
Selvom Næstved ligger flere 
kilometer inde i landet, har 
byen altid haft adgang til ha-
vet ad Susåen og Karrebæk 
Fjord. I dele af middelalderen 
var Næstved en af landets fø-
rende handelsbyer med en stor 
handel med de nordtyske byer. 
Da handelsskibene var små og 
ikke stak så dybt, kunne de sej-
le fra Mindet, Susåens naturli-
ge udmunding i Smålandshavet 
mellem Enø og Longshave, over 
Karrebæk Fjord til Susåens ud-
munding ved landsbyen Appe-
næs og derfra op ad Susåen til 
Næstved.
I Næstved var havnen ved 
Susåens bred. Fra Købmæn-
denes gade, Købmagergade,  
løb flere stræder direkte ned til 
havnepladsen langs Susåen. 
I dag er ingen af disse stræ-
der bevaret, men der fortsat 
rester af Kompagnistræde og 
Møntergade. Langs Susåens 
bred var opført bolværker, som 
skibene kunne lægge til ved. 
Å-havnen skiftede gennem 
tiderne placering, bl.a. ved at 
næstvedkøbmændene til sta-
dighed opførte nye bolværker, 
eller faskiner af vidjer, længere 
ude i åen og fyldte op bag de 
nye bolværker med skrald fra 
byen. Derved blev åen gen-
nem årene skubbet længere 
og længere over mod Lille 
Næstved, og den indvundne 
plads blev brugt til havneplads 
og senere byggeri.
I 1600-årene opførtes på spid-
sen af Longshave, lige overfor 
Enø landsby, en toldergård og 
en kontrollørgård, hvor toldbe-
tjenten og kontrolløren boede 
med deres familier.  
Det var deres opgave at kon-
trollere og registrere alle de va-

rer, som blev indført til Næstved 
fra udlandet og fra indenland-
ske havnebyer. I Mindet lå 
de store skibe fortøjret, mens 
varerne blev omlastet til pram-
me. Inden prammændene fik 
lov til at stage prammene ud 
på fjorden, blev varerne til de 
enkelte købmænd i Næstved 
ført til protokol.
I løbet af 1700-årene sandede 
Mindet så meget til, at det var 
umuligt for skibene at sejle ind 
i Mindet for at losse og laste 
varer. Resultatet var, at hande-
len i Næstved næsten gik i stå, 
til stor skade for byen og byens 
købmænd.

Efter flere års forhandlingen 
om en løsning ved Mindet 
overtog Næstved Havn i 1805 
halvøen Longshave fra Saltø 
Gods. I de følgende år blev 
der gravet en kanal gennem 
Longshave fra Smålandshavet 
til Karrebæk Fjord, og i den-
ne kanal blev anlagt en havn, 
hvor de store sejlskibe kun-
ne losse og laste deres varer. 
Ved den nye havn blev opført 
et nyt toldhus. Huset, kaldet 
”Pandekagehuset”, fungerer 
i dag som salgssted for is og 
pandekager.
Omkring denne kanal og havn 
opstod byen Karrebæksminde 
som Næstveds nye ladeplads. 
Varerne mellem Næstved og 
Karrebæksminde blev forsat 

transporteret i pramme og 
små skibe. Hver pram havde 3 
mand, 2 til at stage og 1 til at 
passe roret og turen gik stadig 
over fjorden til Susåen ved Ap-
penæs. Det berettes, at pram-
mændene havde en ”brænde-
vinspæl” ved Appenæs, hvor 
de tog sig et hvil inden turen 
op ad Susåen til Næstved.
det tunge træk mod strøm-
men.
I 1915 ansætter Næstved By-
råd en havneingeniør, som får 
til opgave at komme med for-
slag til, hvordan byens udvik-
ling kan fremmes ved at skabe 
bedre transportmuligheder 

mellem Næstved og havet. 
Den nye havneingeniør, Ras-
mus Frandsen, udarbejder 
forskellige forlag, og i 1930
vedtager et enigt byråd et for-
slag fra Rasmus Frandsen om 
at anlægge en havn helt inde 
ved Næstved og dermed en 
gang for alle løse Næstved 
bys transportproblemer  med 
varer.
Denne beslutning i 1930 er 
radikal og forslaget er radikalt:
Forslaget indebærer, at der 

skal der anlægges en havn 
inde ved Næstved og der skal 
graves en kanal fra denne nye 
havn gennem Ydernæs til Kar-
rebæk Fjord. I Karrebæksmin-
de skal den eksisterende ka-
nal graves bredere og dybere 
og der skal bygges en ny bro 
over kanalen og molerne skal 
udvides.  
Dette store projekt kan kun 
realiseres, fordi De forenede 
Papirfabrikker er interesseret i 
at bygge en ny papirfabrik ved 
den nye kanal og dermed via 
havne- og kanalafgifter være 
med til at finansiere de lån, 
som Næstved købstad må op-
tage.

Den 9. april 1935 er en stor 
dag for Næstved købstad, for 
denne dag tager borgmester 
A.M. Kristensen officielt det 
første spadestik til projektet 
ved Stenbæksholm og det 

næste spadestik tages af én af 
de store gravemaskiner, som 
begynder at grave kanalen 
ude fra Karrebæk Fjord ind til 
Næstveds kommende havn.  

Den nye bro, som i dag kaldes 
”Græshoppen”, kan tages i 
brug d. 5. juni 1936 og kort ef-
ter fjernes den gamle klapbro 
fra 1870. 
I sommeren 1936 støbes 2 fir-
kantede rør, som Susåen ledes 
ind i. Ovenpå rørene an-
lægges Havnegade, og der 
skabes mulighed for at an-
lægge jernbanespor mellem 
jernbanestationen og den nye 
havn og mellem den nye pa-
pirfabrik, Ny Maglemølle, og 
Gamle Maglemølle lidt nord 

for byen, ligesom der skabes 
vejforbindelser til den nye 
havn.

Havnen, Kanalen og broen i 
Karrebæksminde bliver offi-
cielt indviet fredag den 21. 
maj 1938, hvor kongeskibet 
Dannebrog med hele den 
kongelige familie tidligt om for-
middagen sejler under broen i 
Karrebæksminde, over Karre-
bæk Fjord, op ad Kanalen og 
ind til Vestre Kaj. Ombord på 
kongeskibet er kong Christian 
X, dronning Alexandrine, kron-
prins Frederik og kronprinses-
se Ingrid, prins Knud og Caro-
line Mathilde.
I Næstved bliver de kongelige 
modtaget af mange tusinder 
Næstvedborgere og de højere 
embedsfolk, bl.a. amtman-
den over Præstø Amt og amt-
manden over Sorø Amt, da 
Næstved købstad den gang 

lå i Præstø Amt, men havnen, 
Kanalen og Karrebæksminde 
lå i Sorø Amt. Statsminister Th. 
Stauning deltager også i fest-
lighederne.

Det var en stor dag for Næst-
ved, og byen fester faktisk i 2 
dage for at markere, at NU er 
Næstved blevet en rigtig hav-
neby, hvor selv datidens stør-
ste skibe kan sejle helt ind til 
de nye kajanlæg. 

Allerede ved havnens projek-
tering er der virksomheder, 
som ønsker at etablere sig ved 
den nye havn. Den største af 
disse var Ny Maglemølle Pa-
pirfabrik med kajplads direkte 
ud til kanalen, men flere andre 

virksomheder er også med fra 
starten.
Næstved Kul og Koks Kom-
pagni havde bygget kraner og 
bygninger endnu inden der 
kom vand ind til kajerne. Det 
samme gjorde Næstved Ku-
limport. Disse 2 firmaer kan 
nu, sammen med Næstved 
Gasværk, der også byggede 
lossekran og transportbånd di-
rekte til Gasværket, nyde godt 
af den direkte transport af kul-
lene fra skibene ved kajen til 
deres lagre. 
Det danske Petroleums Aktie-
selskab, DDPA, og Det forene-
de Oliekompagni bygger store 
under- og overjordiske tankan-
læg ved havnen. Den 12. marts 
1945 bliver DDPA´s store tank-
anlæg udsat for sabotage fra 
en lokal modstandsgruppe, 
som herved gennemfører kri-
gens største sabotagespræng-
ning i Næstved. Knap 1 million 

liter brændstof brænder ved 
den handling. 
Wilh. Smith, byens største 
købmandsgård med korn, fo-
derstoffer og kunstgødning 
bygger pakhus med foderblan-
dingsanlæg på Vestre Kaj, hvor 
også Næstved Frysehus opfø-
res. Ligeledes bygger korn- og 
foderstoffirmaet Øernes Andel 
et pakhus ved havnen. Først i 
1950´erne opfører Wilh. Smith 
den første kornsilo i beton ved 
havnen og snart efter følger 
flere. Betonsiloerne bliver et 
nyt synligt tegn på købmæn-
denes handel med korn og 
foderstoffer ligesom 1840´er-
nes markante kornmagasiner i 
Karrebæksminde og Næstved. 
I dag er flere af disse høje, run-
de kornsiloer i beton fjernet.

I Susåen er det ikke kun pram-
me og skibe med fragt, som 
lægger til i Næstved.
Næstved har i hen ved 45 år 
en lokalt megen kendt skibs-
reder, nemlig Frederik Wollan-
der. F. Wollander er født i 1877 
og bliver uddannet typograf i 
Riddergade, men det med et 
fast job er ikke lige Wollander. 
Han bor i Lille Bredstræde 
nede ved Susåens bred i det 
”Gule palæ”. Fra sin bopæl 
ved Susåen driver han fra ca. 
1915 en større skibsreder-
virksomhed, hvor han udlejer 
robåde på timebetaling til de 
drenge og andet godtfolk, som 
har lyst til tage en sejltur op og 
ned ad Susåen uden sejl 
F. Wollander er en del af livet 
ved Næstved Havn frem til han 
dør i 1960.
I 2008 bliver F. Wollander æret 
ved, at det nye bådehus i Træ-
skibshavnen bliver opkaldt ef-
ter F. Wollander, så hans navn 
lever stadig i Næstved Havn.   

Indtil 1996 havde store så-
vel som små skibe uhindret 
adgang til Næstved Havn ad 
Kanalen. D. 03.09. indvier og 
navngiver dronning Margrete 
på kongeskibet Dannebrog 
Svingbroen over Kanalen. Her-
ved bliver adgangen til Næst-
ved Havn begrænset for skibe 
af en vis størrelse, da Sving-
broen kun åbnes i forbindelse 
med erhvervsskibes ankomst 
til og afgang fra Næstved 
Havn. Lystbådehavnen ved 
Næstved Havn bliver i den for-
bindelse flyttet ud for enden af 
Kanalen ved Karrebæk Fjord.
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