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Den sommer hvor guldgåsen 
samlede hele Vordingborg 

 
Af Ejv. Bjørnkjær, lokalredaktør på Vordingborg Dagblad 1967-73 

  
 
Det havde intet med hinanden at gøre, men måske var det alligevel 
hjerteambulancen, det begyndte med. Det er svært at sige, men jeg 
tvivler på, at nogen havde turdet, hvis det ikke havde været for hjerte-
ambulancen! 
 
Året var 1971, Vordingborg Sygehus var blevet nedlagt, det skabte 
utryghed blandt byens borgere. Derfor tog Hjerteforeningen initiativet til 
en folkeindsamling af penge til hjerteudstyr til Falck-stationens ambu-
lancer. Kun få troede for alvor på det. Der var ikke megen lokalstolt-
hed, alle sagde, at i Vordingborg kunne intet lade sig gøre, selv byens 
egne borgere kaldte byen Vordinghul! 
 
Så da ideen til en indsamling af penge til en hjerteambulance blev lan-
ceret, trak de fleste på det skeptiske smilebånd. Men der gik sport i 
det, og på ultrakort tid lykkedes det at indsamle de nødvendige 40.000 
kr. Hver dag kunne man på et stort termometer i Vordingborg Dagblad 
følge med i, hvordan bidragene strømmede ind. 
 
Ingen penge til gåsen 
Og samme år skulle Gåsetårnet så have nyt tag. Tagkonstruktionen 
var rådden, og Nationalmuseet havde afsat 70.000 kr. til reparationen. 
De medtagne kobberplader - der var lagt på, da tårnet blev restaureret 
100 år tidligere - skulle ned, tømmeret skiftes ud - og så skulle plader-
ne op igen. 
 
"Desværre er der kun penge til taget," sagde Nationalmuseets arkitekt, 
Kurt von Jessen til mig en gang i februar. "Ellers ville vi have forgyldt 
gåsen, nu, hvor vi har det dyre stillads oppe, men det kan altså ikke 
blive i denne omgang." 
 
Men sådan gik det ikke. Da håndværkerne nåede spiret, så de, at der 
var tre skudhuller i den gamle fugl. Det måtte ordnes - og da man nu 
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FORSKELLIGT 
 
 
Arkivernes dag 
Dagen blev afholdt lørdag d. 14 november kl. 10-13 på Kulturarkaden i 
Masnedsund. Omkrig 50 mennesker med tilknytning til Masnedsund og 
Vordingborg var mødt op. - Mødet blev glimrende ledet af Brian Devantier 
og Kaj Jensen, der sørgede for at holde styr på de mange talelystne delta-
gere samt at give inspiration til emner af interesse. 
Det blev et hyggeligt, morsomt og egentlig vældigt spændende møde, der 
var præget af de fremmødtes store lyst til at bidrage med historier, fortællin-
ger og erindringer fra  ”de gode, gamle dage”.  
 

På Beldringe Gods med Lokalhistorisk Forening i Præstø. 
Lørdag d. 27 marts kl. 14.00 arrangerer Lokalhistorisk Forening i Præstø et  
besøg på Beldringe Gods. Præstø-medlemmer har selvfølgelig fortrinsret, 
men ellers kan alle tilmelde sig hos Dorte Worsøe, tlf. 55 99 37 24 / 26 23 
37 24 
 

Ny arkivar ved Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg 
Etnolog Else Gade Gyldenkærne blev ansat ved Museerne i Vordingborg i 
august 2009 og startede sit arbejde som arkivar ved Lokalhistorisk Arkiv i 
december. Hun har tidligere arbejdet bl. a. på Greve Museum & Lokalarkiv, 
Holbæk Museum og i Højskolernes Sekretariat med projekter som 
”Fattiglemmer på Holbæk Fattiggård i 1800-tallet”, ”Radio Holbæk” og 
”Tivolis Fyrværkerifabrik”. 
Else Gade Gyldenkærne er opvokset på Tuse Næs ved Holbæk og bor nu 
ved Næstved. Hun er gift, har to børn på 12 og 16 år og er i sin fritid meget 
engageret i agility og katteopdræt. 
 

Generalforsamling med foredrag af Jørgen Strange Lorenzen afholdes 

22 april kl. 19.00 i Medborgerhuset. - Mere herom i næste blad, som kom-
mer først i april. 
 

OBS! Ny åbningstid på Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg: tirsdag 10-16, 

ellers kun efter aftale med arkivaren. 
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Gåsen stiger til vejrs 
Lørdag var den store dag, hvor Guldgåsen skulle finde tilbage til toppen af 
sit tårn! Den steg til vejrs i et net, mens den navnkundige departementschef 
Henning Rohde, Kulturministeriet, holdt tale. "En begivenhed som denne er 
væsentlig i en tid, hvor vi søger at bevare vor forbindelse til fortiden, at finde 
vores rod," sagde han og overbragte en hilsen fra kulturminister Kristen Hel-
veg Petersen. 
 
Der blev også talt af Bent Exner, arkitekt Kurt von Jessen, af borgmester 
Holger Jensen og formanden for Udvalget til Guldgåsens Lueforgyldning, 
Carl Christensen, der oplæste et dokument, som er indlagt i den kugle, 
Guldgåsen står på. Heri redegøres kort for, hvad det var, der hændte gåsen 
i sommeren 1971 - til oplysning for eftertiden.Og da Guldgåsen var på plads 
på sit udsigtspunkt, fremsagde skuespiller ved Det Kgl. Teater Helge Kjæ-
rulff-Schmidt en monolog, skrevet af forfatteren Kaj Tølbøll-Lauritsen - som 
også har udgivet et lille eventyr om Guldgåsen. 
 
"Træd sagte i græsset: Vi står på historisk grund," indledtes den højtidelige 
tekst, og historiens vingesus greb de næsten 4.000 mennesker på ruinterræ-
net. 
Til Prins Jørgens Gardes musik sang man "Der er et yndigt land" - Guldgå-
sen var vendt hjem. Næste sommer kan vi fejre 40-året for en begivenhed, 
som forenede Vordingborgs borgere i en helt usædvanlig, fælles sag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algade var proppet med mennesker, da den nyforgyldte gås efter hjemkomsten blev 
kørt til Gåsetårnet af en æresvagt fra Falsterske Fodregiment.                                                           

Foto: Ole Hansen. 
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havde den nede, begyndte snakken om, at man nok alligevel burde over-
veje at lægge nyt bladguld på; gåsen så mildest talt ramponeret ud. 
Sidst, den blev frisket op, var i 1938 - forrige gang 1923. 
 
Guldgåsen var - og er - som bekendt ikke den originale, der blev sat på 
tårnet af Kong Valdemar Atterdag som en hån mod hansestæderne. Den 
stjal Erik af Pommern i 1438 - ifølge overleveringen - og der gik herefter 
330 år, før den nuværende erstattede den ved tårnets restaurering i 
1871. 
 
Exners lueforgyldning 
I begyndelsen af marts tog Nationalmuseets folk et overblik over den nu 
nedbragte guldgås, der var skjult på et hemmeligt sted hos en af byens 
håndværkere. Der blev enighed om, at de nødvendige midler til nyt blad-
guld måtte skaffes på en eller anden måde. 
 
I de dage var det, en af byens forretningsfolk, manufakturkøbmand Niels 
Jacobsen, var til fest hos sin bror i Pandrup i Vendsyssel. Her mødte han 
guldsmeden Bent Exner. Han var smykkekunstner - havde bl.a. lavet 
smykker til dronning Ingrid - men var også kendt i Europa som ekspert i 
den middelalderlige lueforgyldningsproces. Han havde lueforgyldt ikke 
mindst kirkekunst mange steder i Danmark og udlandet. 
 
"Den gås skal da ikke have bladguld," sagde han. "Den skal lueforgyl-
des!" 
 
Niels Jacobsen kontaktede fotohandler H. E. Sørensen, den initiativrige 
formand for Vordingborg Handelsforening, og fortalte ham om Exner. 
Han blev fyr og flamme og gik til borgermester Holger Jensen. Og til avi-
sen. 
 
Vi skrev flittigt om det i Vordingborg Dagblad - forklarede den helt speci-
elle teknik - guld og kobber kan ikke indgå forbindelse, men legerer man 
guldet med kviksølv til et amalgam, kan legeringen smøres på, og så 
bliver det siddende, forklarede Exner. Derpå "dampes" kviksølvet væk, 
og lueforgyldningen holder i mindst 100 år! I modsætning til bladguldets 
langt mere begrænsede holdbarhed. 
 
Jeg gør det gratis! 
Der var vågnende interesse i byen, og Nationalmuseet indrømmede, at 
lueforgyldning ville være den optimale løsning. Men Nationalmuseet hav-
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de ingen penge til formålet - og selv om Holger Jensen var positiv på kom-
munekassens vegne, stod det klart, at kommunen ikke kunne yde at bidrag 
af den størrelse, der ville blive tale om.  
 
Få dage senere kom Bent Exner til Vordingborg og foretog en grundig un-
dersøgelse og en test af gåsen. Han blev begejstret - dels over, at det 
overhovedet kunne lade sig gøre at lueforgylde den gamle fugl, dels over 
udsigten til en opgave, som ville vække opsigt i ekspertkredse i hele Euro-
pa. 
 
- Jeg vil gøre det gratis, sagde han. 
 
Det var et smukt tilbud, for der ville gå en halv sommer med arbejdet. Og 
selv uden arbejdsløn ville prisen blive astronomisk, for der skulle bruges 
2,5 kg. ren, 24-karat guld: 51.711 kr. lød overslaget på. Mod 9.537 kr., hvis 
man holdt sig til bladguldet. 
 
En folkesag 
Nu vågnede byen; H. E. Sørensen fik opbakning til at stå i spidsen for en 
indsamling blandt byens virksomheder og i befolkningen. Den 13. april eks-
ploderede Vordingborg Dagblad med en af de største overskrifter, avisen 
nogensinde havde haft i brug hidtil: 
 
"GULDGÅSEN BLIVER LUEFORGYLDT", stod der. 
 
Der blev nedsat et udvalg - Udvalget til Guldgåsens Lueforgyldning - til at 
banke pengene sammen. Ud over H. E. Sørensen og borgmester Holger 
Jensen bestod det af kontorchef Carl Christensen (Banko-Carl) som for-
mand, sparekassekonsulent Bjarne Jørgensen, der skulle passe på penge-
ne, og byens to lokalredaktører, Jørgen Hansen, Aktuelt, og mig selv som 
redaktør af Vordingborg Dagblad. Jeg blev pressesekretær, for der var 
enighed om, at projektet skulle kaste omtale af sig i alle landets medier. 
 
Der var samtidig enighed i udvalget om, at guldgåsens lueforgyldning skul-
le være en folkesag. En opgave, der skulle betales af byens borgere - ikke 
af stat og kommune! 
 
Og så gik arbejdet i gang.  
 
Gåseobligationer 
Startskuddet gik den 13. maj, hvor man indledte salget af Guldgåseobliatio-

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ole Hansen var netop tiltrådt som fotograf på Vordingborg Dagblad. Guldgåsens hjemkomst 
blev hans første opgave i byen - og med sand dødsforagt klatrede han op i toppen af Gåsetårnet 

for at modtage fuglen. Billedet blev hædret med  en helside i  Pressefotograf-forbundets 60-års 

jubilæumsbog.                                                                                                      Foto: Ole Hansen. 
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bedste, de havde lært for at holde opmærksomheden ved lige. Efterhån-
den fyldtes torvet med mennesker - 5.000 i alt. Som vist knapt vidste, hvad 
de ventede på. Men eftersom deres markante borgmester ventede sam-
men med dem, gik de ud fra, det var noget stort. 
Der gik et sus hen over menneskemasserne, da gåsen kørte ind iblandt 
dem. Vi tolkede det som en begejstringsrus - det kan nu ikke udelukkes, at 
nogle mente, det var en lidt lille fugl af vente så længe på. På et meget 
ordinært transportmiddel! 
 
Men arrangementet forløb fornemt - og der blev filmet og fotograferet af 
presse fra hele Nordtyskland, inklusive tv-kanalen Norddeutsche Rund-
funk, som sendte til tusindvis af tyske hjem. Formålet var opfyldt - og død-
trætte kunne Prins Jørgens Gardes drenge sammen med borgmester, 
guldgås og afhentningsdelegation begive sig mod færgen. Hjem til Vor-

dingborg, hvor klenodiet i en sen nattetime 
blev låst inde i sikkerhed på kasernen, omgivet 
af en militær æresvagt. 
 
En sand folkefest 
Næste dag begyndte festlighederne - Guldgå-
sen blev ført i militærkortege gennem byen 
med Falsterske Fodregiments Musikkorps i 
spidsen - op til ruinterrænet, hvor den udstille-
des foran Gåsetårnet hele den udslagne dag, 
så vordingborgerne kunne se frugten af deres 
indsats.  
 
Det var en sand folkefest - faktisk var den be-
gyndt allerede dagen før - med kunstudstillin-

ger rundt om i byen, kulminerende med koncert i festsalen på Oringe, hvor 
der blev diverteret med visesang, beat og jazz, og hvor forfatteren Kaj Tøl-
bøll Lauritsen sammen med den kendte, mønske komponist Henning Chri-
stiansen bl.a. fremførte sidstnævntes Guldgåsevalsen, som efterfølgende 
dannede grundlag for en amatørkonkurrence om bedste tekst. 
 
Og fredag fortsatte altså festen - Algade var gågade, hvilket ikke var nær 
så dagligdags en foreteelse som nu, der var musik i gaden, legeredskaber 
til børnene og gode gåsetilbud hos de handlende - og sultne kunne mæ-
ske sig i sprængt gåsebryst for en tier! Sol og regn vekslede, men det øde- 
lagde ikke humøret. Tusinder af mennesker tog livligt del, og regnen prel-
lede af som vand på en gås. Og om aftenen var der asfaltbal fra-
Badstustræde til Slotstorvet - til ud på de små timer. 

Gåsen skrues fast til sin kugle - 
herfra skinner den stadig ud over 

byen 40 år efter.  

Foto Ole Hansen. 
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ner, 17.000 i alt af 5 kr. stykket. Der var gevinster for 20.000 kr., som altså 
også skulle samles ind. 

På gavlen af butikscentret i Algade, 
hvor Imerco og Fakta ligger i dag, 
blev der malet et kæmpemæssigt ter-
mometer - et facadeindeks, hvor en 
gylden finergås dag for dag registrere-
de, hvor langt man var nået i indsam-
lingen. Der skulle bruges i alt  
85.000 kr., for der var mange udgifter. 
Til præmier og andre udgifter, men 
lotterier er også belagt med gebyr, og 
Finansministeriet kunne ikke tage sig 
af, at her var tale om indsamling til et 

velgørende formål, nemlig et historisk klenodie. For at vise deres gode vilje 
lavede ministeriets ansatte til gengæld en intern indsamling, som blev inve-
steret i gåseobligationer! 
 
Hver dag kunne man i avisen følge med i, hvilke virksomheder og privatper-
soner, der ydede gaver til forgyldningen, og både spejdere og Prins Jørgens 
Garde gjorde en indsats for at skaffe penge. 
 
Der var strandmatiné ved Ore Strand med kunstnere fra Carl Christensens 
egen "stald" - desværre druknede den i regn og blæst, så der blev under-
skud på arrangementet. Der var også andre uforudsete udgifter - dels vare-
de forgyldningen længere end ventet, så yderligere stilladsleje og -
forandringer blev nødvendige hen over sommeren, men vordingborgernes 
gavmildhed var stor: Cirka 30.000 kroner blev det til i kontanter, og selv om 
det endte med, at kommunen og Nationalmuseet alligevel kom til at spytte 
lidt i bøssen, var der ingen fortrydelse, da man ved en kæmpemæssig folke-
fest midt i august fejrede gåsens hjemkomst: 
 
Fuglen strålede af guld på toppen af sit tårn, og nu, næsten fyrre år efter, 
synes guldet stadig intakt på den udsatte post højt over byen. 
 
80.000 spaltemillimeter 
Og hvad fik Vordingborg så for indsatsen?  
 
Ud over den skinnende gås - der inspirerede H. E. Sørensen til at kreere et 
nyt slogan, som i mange år prydede alle poststemplerne fra Vordingborg 
Posthus: "En strålende guldgås - en glimrende by!" - fik vi enorm omtale i 

Guldgåse-obligationerne blev solgt for 5 kr. 
stykket, så kunne man til gengæld vinde præ-
mier for i alt 20.000 kr. 
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alle landets aviser, mens det hele stod på, og ikke mindst ved gåsens hjem-
rejse og genopsætning.  
 
Efterfølgende taltes i alt 80.000 spaltemillimeter omtale - med datidens an-
noncepriser omregnet til en værdi af ca. 60.000 kr. Dertil kom de avisartikler, 
som ikke blev set - samt dem, der fulgte i de følgende måneder. Der var ny-
hedsindslag i både dansk og tysk radio og tv, og der var artikler i de tyske 
aviser, som heller ikke registreredes.  
Guldgåsen opnåede den ære at blive hovedperson i et Otto Leisner-show 
mortensaften samme år - Gås på Gaflen! - ligesom Gåsetårnet blev inddraget 
i tegneserien Bamse og Dukkelise i et ugeblad.  
 
Og højere kan man næsten ikke nå! 
 
Guldalderen 
Som nævnt: Det begyndte - måske - med hjerteambulancen. Men det stoppe-
de ikke med Guldgåsen. Allerede året efter blev der igen kaldt på vordingbor-
gernes offervilje: Byens hotel, Kong Valdemar, stod i fare for at gå konkurs. 
Atter med H. E. Sørensen som initiativtager gik byens befolkning i gang med 
at skaffe penge til at redde hotellet! 
 
Mere end 400.000 kroner blev skaffet af et "folkeaktieselskab", blandt andet 
ved at sælge krus til aktionærerne, så de havde deres eget ølkrus hængende 
på hotellet - og selv om det varede forholdsvis kort tid, før man måtte opgive 
at videreføre hotellet som folkeaktieselskab, blev det reddet! Og det står end-
nu. 
 
Året efter fik Erhvervsrådet for Storstrøms Amt Nord ideen til en lysfestival - 
hvor lyskunstneren Jørgen Mydtskov udsmykkede de gamle ruiner med stem-
ningsfuld belysning. Det trak tusinder af besøgende til byen. Erhvervsrådets 
formand hed for resten - H. E. Sørensen. 
 
Lysfesterne fortsatte i nogle år, men døde så ud på grund af oliekrise og deraf 
følgende besparelser på el-forbruget. Guldaldre varer kun en vis tid. 
 

 
Guldgåsens forunderlige rejse gennem Danmark 

 
Det var midt om natten sidst i maj, en lille gruppe mødtes i gården bag Vor-
dingborg Arrest. Her havde Guldgåsen overnattet, i sikkerhed for tyve udefra.  
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for at gøre afbigt for århundreders spot og spe og erklære fred mellem de to 
byer. Måske spillede også en anden symbolværdi ind: At det var året før fol-
keafstemningen om Danmarks tilslutning til Fællesmarkedet. Men hovedfor-
målet var dog det mere prosaiske: at sikre maksimal turistreklame til Vording-
borg, også i Tyskland! 
Lübecks borgmester Koch blev begejstret - han ville personligt modtage Guld-
gåsen på Marktplatz midt i byen og udveksle taler med Vordingborgs borgme-
ster. Ligesom han ville tromme både tyske aviser og tv-stationer sammen for 
at dække begivenheden. 
 
Jeg lovede Holger Jensen at skrive et udkast til hans tale. Her gengav jeg det 
smædevers, Valdemar Atterdag hævdedes at have sendt Hansestæderne, da 
de sluttede sig sammen i et forbund for at bekrige Danmark: 
 

"Söven und söventich hense, 
söven und söventich gense. 

Biten mi nicht die gense 
Frag ik'n Schit na de hense!" 

 
Meget frit oversat: 
 

"Syvoghalvfjerds Hansestæder, 
Syvoghalvfjerds Gæs. 

Når gæssene ikke bider mig,  
rager hanseaterne mig en skid!" 

 
Holger Jensen takkede for udkastet. "Men," sagde han bestemt, "jeg vil ikke 
stå og sige "skid" på torvet i Lübeck!" 
 
Så verset røg ud af talen. Det gjorde nu ingenting - borgmester Koch havde 
også fundet det i Lübecks arkiver, og han var ikke så sart ... 
 
For fuld udrykning 
Med to timers forsinkelse susede den kommunale pickup ind på det store torv 
i Lübeck - med Guldgåsen knejsende på ladet. For fuld udrykning - da det gik 
op for byen, at gåsen var forsinket, sendtes en politieskorte ud for at modtage 
den og bane vejen den sidste snes kilometer. 
 
Vi var ventet med længsel! Prins Jørgens Garde var draget til Tyskland sam-
men med deres borgmester - for at musicere ved gåsens ankomst. Det blev 
en lang koncert! I de to timer spillede de stadig mere udmattede drenge det 
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stand, var der ingen toldproblemer. 
 
Vi tog fejl! Det var min skyld. Da vi rullede op foran tolderne, modtog de os 
ganske vist med smil. De blev større, da vi fortalte, at det var Guldgåsen fra 
Vordingborg, der skulle besøge Lübeck. Tydeligvis sagde det dem ikke ret 
meget - faktisk opfattede jeg hurtigt, at de anså os for at være lidt småtos-
sede. 
Det kunne vi ikke have siddende på os - ikke uden lokalpatriotisk stolthed 
belærte jeg dem om, at det ikke var nogen ligegyldig fugl, de havde for sig. 
"Den er lige blevet beklædt med 24 karats guld for 30.000 kroner!" fremhæ-
vede jeg med vægt. 
 
Det var dumt! Tolderne studsede - vi blev vinket ind til siden, hvorpå de 
begyndte at læse cirkulærer og lovbøger for at finde noget om fortoldning 
af guldgæs! En overgang forlangte de 50.000 kr. i told - så mange penge 
havde ingen af os med, og det hjalp ikke, at H. E. Sørensen flåede en 
check på 180.000 kr., han samme morgen havde fået med posten af amtet 
i tilskud til Erhvervsrådet, som han også var formand for, op af lommen 
med tilbud om at stille den som garanti! 
 
Efter mange og lange forhandlinger nåede man frem til, at gåsen kunne få 
lov at drage videre mod erlæggelse af et depositum på 5.000 kr. - der ville 
blive tilbagebetalt ved indrejsen til Danmark samme aften. 
 
H. E. Sørensen hviskede til mig: "Skynd dig ud til Mogens og kør, alt hvad 
remmer og tøj kan holde! Vi risikerer, at de fortryder!" 
 
Det gjorde de ikke - men da det gik op for tolderne, at gåsen ikke skulle 
retur til Danmark via Kruså, men via Rødby, skulle der bruges andre papi-
rer - og en af tolderne løb ud for at stoppe os. 
 
Men da var Guldgåsen flyvende, og tyskerne opgav at indfange den!  
 
Syvoghalvfjerds gæs 
Vi var som nævnt blevet forsinket med to timer i Kruså. Og det var alvorligt. 
Lübeck havde nemlig klædt sig til fest i anledning af Guldgåsens besøg! 
 
Som alle ved, blev gåsen sat på Gåsetårnets top af Valdemar Atterdag - 
vendt mod de 77 Hansestæder, han lå i krig med, og som han hånligt om-
talte som en flok skræppende gæs. Lübeck var den førende Hansestad. 
Hvad var derfor mere indlysende end at hædre Lübeck med et gåsebesøg - 
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Nu gjaldt det den lange rejse til Røde Hede ved Pandrup i Vendsyssel, hvor 
guldsmedeægteparret Bent og Helga Exner boede på en nedlagt skole. 
 
Gåsen var spændt fast på ladet af en kommunal pickup, ført af Mogens Niel-
sen. Rejsen begyndte i nattens mulm og mørke; vi ville nødigt stille fuglen til 
skue for alverden, før den var visibel. I sine nye, gyldne klæ'r. 
"Vi" var H. E. Sørensen og hans kone Bodil, to Prins Jørgens Gardere - Jan 
Devantier og Preben Ottesen Hansen, borgmester Holger Jensen og Mogens 
Nielsen samt mig selv. 
 
Holger Jensen tog plads i pickup'en, og alle tilbud om transport under langt 

mere behagelige 
forhold i Sørensens 
magelige Triumph, 
blev afvist bestemt. 
Det havde en særlig 
forklaring: National-
museet var betæn-
keligt ved, at vi ville 
transportere det 
nationale klenodie 
på en åben vogn - 
men bøjede sig, da 
borgmesteren Jen-
sen garanterede, 
næsten med livet 
som indsats, at gå-
sen ville komme 
sikkert frem. Og 
Holger Jensen var 
en ordholdende 
mand! 

En bjæsk velkomst 
Vi sejlede med færgen over Sjællands Odde, og gåsen tog sine første skridt 
nogensinde i Jylland kl. 5,30. Fra Århus gik turen gennem Randers mod Ål-
borg, hvor der var fuldt dagslys. Her blev Guldgåsen med delegation modta-
get af et større opbud af pressefolk - ved den kendte statue af Gåsepigen. Til 
overmål havde byens turistchef medbragt en levende gås fra Ålborg Zoo - 
som han tvang op på ladet af pickup'en. Jo, sagde han - så kan den jo lægge 
guldæg, når jeg leverer den tilbage til haven. Hos Bent Exner ventede en ny, 
stor modtagelseskomite. Bl.a. Pandrups borgmester, endnu et opbud af pres-

Guldgåsen modtages på Røde Hede - fra venstre Bent og Helga Exner, den 
lokale landbetjent, borgmesteren i Pandrup Niels Simoni Nielsen og Vor-

dingborgs borgmester Holger Jensen. På pickup’en  2 strunke drenge fra 

Prins Jørgen Garde,  Jan Devantier og Preben Ottesen Hansen.   
Foto: H.E. Sørensen. 
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sefolk, landbetjenten - og så sandelig også byrådsmedlem Lis Klintø fra Vor-
dingborg, der var på besøg hos sin far i Røde Hede!  
 
Gåsen blev budt velkommen af 
Bent Exner - med behørig over-
hældning af tre slags vendsys-
selsk bjæsk over fuglens ryg. 
Perikum, Malurt og Porse! 
Skrappe sager - men intet mod 
de kemikalier, den i de kommen-
de måneder skulle udsættes for. 
De to Prins Jørgen Gardere gav 
et par fanfarer med på vejen - og 
efter diverse taler og pindemad-
der formet som små gæs begav 
delegationen sig tilbage mod 
Vordingborg. 
 
Let rystet. Første vejskilt, vi mødte, da vi drog fra Røde Hede, var et skilt, der 
pegede mod nabolandsbyen. 
Ræve Hede, hed den! Vi frygtede det værste for vores gås. 
 
Gåsen i klitten 
Det var måske ikke uden grund. I hvert fald fik min kone og jeg en speciel ople-
velse, da vi midt under gåsens ophold hos Exner skulle på ferie i Skagen. Da vi 
passerede Røde Hede, blev vi enige om, at vi lige ville aflægge et besøg og se, 
hvordan det gik. 
 
Ægteparret Exner så betænkelige ud, selv om de modtog os venligt. Og straks 
bød på bjæsk. 
 
"Er der noget galt?" spurgte vi.  "I ser lidt mellemfornøjede ud." 
 
Bent Exner brød sammen og tilstod: Jo, det forholdt sig sådan, at han under 
processen med lueforgyldningen måtte indse, at hans udluftningsanlæg ikke 
kunne klare de store mængder af giftstoffer fra kviksølvet. Det var simpelt hen 
livsfarligt. 
 
"Derfor flyttede jeg ud i klitterne bag ved huset," forklarede han. 
"Vesterhavsblæsten kan giften ikke stå imod. Så der står jeg hver dag og for-
gylder!" 

Bent Exner byder gåsen velkommen til Vendsyssel - med 
en bjæsk over ryggen.                         Foto H.E. Sørensen. 
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"Men hvor er gåsen?" spurgte jeg, lidt tungnemt. 
 
"Den ligger derude," sagde han. "Under en presenning. Der har den ligget 
hele sommeren. Lov mig aldrig at sige det til nogen ..." 
 
Jeg valgte at lade min journalistiske sandhedspligt vige for pligten som pres-
sesekretær. For borgmester Holger Jensens nervers skyld. 
 
Den lange rejse hjem 
I august kom det glade budskab fra Røde Hede: Guldgåsen var gylden! Ar-
bejdet gjort. 
 
Der var forberedt en enorm folkefest på dagen, den 14. august 1971, hvor 
gåsen skulle genindtage sin plads på Gåsetårnets spir, der stod færdigt og 
ventede. Men først skulle gåsen hentes hjem. Tidligt torsdag hentede et lille, 
snævert udvalg - formanden for handelsforeningen, H. E. Sørensen, næst-
formand Niels Jacobsen samt undertegnede - gåsen hos Helga og Bent Ex-
ner, der vemodigt tog afsked med sommerens feriegæst, før den blev fast-
gjort på ladet af Vordingborg Kommunes pickup, og med Mogens Nielsen 
ved rattet fløj fuglen ned over Jylland. 
 
Vi kørte diskret gennem Ålborg - det var så tidligt på dagen, at byen knapt 
var stået op - og fortsatte sydpå. I Randers gjorde vi første stop: Her blev 
gåsen modtaget af byens morgenfriske turistchef, kommunale myndigheds-
personer, lokale pressefolk og mange randrusianere, der fik en usædvanlig 
oplevelse, da Guldgåsen aflagde besøg i deres by. 
 
I Århus, Horsens, Vejle, Haderslev og Åbenrå gentog seancen sig - et sandt 
jubeltogt! I Kolding mødte selve borgmesteren frem for at byde velkommen 
og ønske god videre færd for gåsen, der aldrig tidligere havde været uden 
for Vordingborg - og næppe ville komme det, i hvert fald de første 100-200 
år. Alle danske børn hører om Guldgåsen i skolen - de færreste har set den 
så tæt på, som der her blev chance for.   
 
Kampen mod tolderne 
Midt på eftermiddagen anløb delegationen den dansk-tyske grænse i Kruså - 
på vej til turens clou: Guldgåsens visit i Lübeck! Forude ventede Hansesta-
den Lübeck, men først skulle gåsen gennem tolden. 
 
Vi havde ventet, det ville forløbe glat og ukompliceret. Det havde vi fået at 
vide af det danske toldvæsen - at når det drejede sig om en udstillingsgen-


