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Ny arkivleder og LASA-konsulent 
Af Ulrik Jensen 

 

Efter at Marianne Rimmen Raasted fik job som arkivleder i Fakse, har 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv stået uden daglig leder i et halvt års 
tid. I denne periode har arkivets frivillige medarbejdere udført et stort 
arbejde med at holde arkivet åbent og besvare forespørgsler. 
 
Fra 1. december er 43-årige Else Gade Gyldenkærne ansat som ny ar-
kivleder og konsulent for LASA. 
 
Jobbet som arkivleder er ikke længere en kommunal ansættelse, og 
rent organisatorisk er Else Gade Gyldenkærne  i stedet ansat af Muse-
erne, Vordingborg, hvor hun er tilknyttet afdelingen for nyere tid. Else 
Gade Gyldenkærne får derfor dagligt arbejdssted på borgen ved Gåse-
tårnet, hvor hun sidder sammen med museets øvrige faglige medarbej-
dere. 
 
Lokalarkivet i Kulturarkaden får således kun glæde af Else Gade Gyl-
denkærne en enkelt dag om ugen – nemlig om tirsdagen, hvor lokalarki-
vet holder åbent fra 10-16. Lokalarkivet på Møn, der har til huse i Em-
piregården i Stege, får ligeledes besøg af Else Gade Gyldenkærne en 
dag om ugen, mens hun de øvrige dage altså er på museet i Vording-

Else Gade Gyldenkærne 
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FORSKELLIGT 
 
Ny kasserer i Lokalhistorisk Forening 
Den 26 januar 2010 døde vores kasserer, Niels Krebs. Æret være hans 
minde! 
Til stillingen som ny kasserer indstiller bestyrelsen tidl. revisor Niels P. 
Christensen, Peter Linds Vej 13, der i praksis allerede har varetaget arbej-
det igennem de sidste par måneder. 
 

Landsbyen gennem tiden - foredrag i Medborgerhuset 
Om eftermiddagen den 28 januar havde LFV besøg af lærer på Brøderup 
Ungdomsskole, Jens Beck, der fortalte om udviklingen i vore landsbyer 
med udgangspunkt i netop den landsby, han er født og opvokset i, Tapper-
nøje. Som søn af landsbyens dyrlæge og siden lærer på egnen har Jens 
Beck gennem sin opvækst og sine voksne år fået et solidt og grundigt 
kendskab til sin egn. Dette afspejledes i høj grad i hans foredrag, hvor han 
i samspil med et meget interesseret publikum gav os en spændende og 
livlig eftermiddag.  
Det er også vort indtryk, at de fremmødte opfattede fællessangen, de dejli-
ge sange fra Højskolesangbogen, som en god og inspirerende oplevelse.  
 

Jørgen Strange Lorenzen: ”Vordingborg under krigen” 
Vores foredragsholder før generalforsamlingen d. 22 april 2010 bliver Jør-
gen Strange Lorenzen, der vil give os et indblik i forholdene i Vordingborg 
under besættelsen.  
At vi kommer til at møde en kapacitet, - en mand, der var tæt på begiven-
hederne dengang, borger følgende udtalelse af  Vordingborg-forfatteren 
Otto Anderson for. Kort efter befrielsen kunne man i en af Vordingborgs 
aviser læse følgende: 
”Vordingborg-forfatteren Otto Anderson betegner Jørgen Strange Loren-
zen som en af hovedpersonerne i modstandsbevægelsen, og bl.a. var han 
en af bagmændene til en række sabotageaktioner i Masnedsund. Jørgen 
Strange Lorenzen, hvis far var ansat som overdyrlæge på slagteriet, stod 
således bag bombesprængninger rettet mod kulsporet i Masnedsund, 
slagteriets kølehus og jernbanesabotagen ……………..” 
Jørgen Strange Lorenzen har udtalt: ”Vi var ikke helte – klar over risikoen 
– og havde vel ej heller forventet at overleve krigen”. 
 

(Der er gratis adgang til foredraget for interesserede). 
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Den 7 juni, der netop var gåsens 84-års fødselsdag, fandt 
”gåsepudsningen” så sted! 
 

Gåsepudsningen 
Valdemar Atterdags spottende gås på det 26 m høje tårn trængte ge-
valdigt til at blive nettet, pyntet og gjort fint i stand. Planen var, at dette 
skulle foregå fra en helikopter, noget lignende var helt sikkert aldrig set 
før.  
Tre gange fløj en helikopter helt hen til gåsen, og mens en tusindtallig 
skare fra jorden spændt fulgte foretagendet, åbnedes helikopterens 
sidedør, en mand stak en lang stang med en klud ud og gnubbede løs 
på gåsen, indtil den strålede, som var den ganske ny. 
 

I aviser over hele verden 
Billeder og omtale af dette ar-
rangement løb snart hele lan-
det rundt og fik omtale i stort 
set alle danske aviser, i radio 
og i TV. Snart nåede historien 
også det store udland, først 
Skandinavien med omtale og 
billeder i svenske og norske 
aviser, for endelig at nå både 
Syd-og Nordamerika med om-
tale i aviser som ”O Globo” i 
Rio de Janeiro og en række 
aviser i USA bl.a. ”Chigago 
Tribune”, ”San Francisco Chro-
nicl” og ”New York Times”. 
 

Overskud 
Messen gav et overskud på omkring 10.000 kr. Det lyder ikke af me-
get, men skal ses i forhold til andre danske byer, hvor lignende arran-
gementer gav store underskud. Nævnes skal det også, at vejret var 
ganske elendigt under messen. 
Lille Vordingborg opnåede i høj grad at gøre verden opmærksom på 
sin eksistens!  

Gåsepudsning! - Aha, så er jeg med. 
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borg. Else Gade Gyldenkærne har en alsidig baggrund. Hun er uddan-
net etnolog og har bl.a. arbejdet på Greve Museum og Lokalarkiv, på 
Holbæk Museum og i Højskolernes Sekretariat.  
 
Siden august 2009 har Else Gade Gyldenkærne været på Museerne i 
Vordingborg og her udarbejdet en formidlingsplan for Museumsgården. 
Tidligere projekter handler om så forskellige emner som fattiglemmer 
på Holbæk Fattiggård i 1800-tallet, Radio Holbæk og Tivolis Fyrværke-
rifabrik. 
 
Else Gade Gyldenkærne er opvokset på Tuse Næs ved Holbæk Fjord 
og er i dag bosat i Næstved. Hun er gift med en DR-journalist og har to 
børn på henholdsvis 12 og 16 år. Fritidsinteresserne omfatter bl.a. agili-
ty og katteopdræt. 
 
 

 

Lidt om æskulapsnogen ved Petersværft 
Af Viggo Zuschlag 

 

Broen og naturen 
Da Farøbroen skulle planlægges og terrænlægges i halvfjerdserne, gav 
det anledning til meget store diskussioner i landsdelens befolkning. 
Man inddelte sig i fraktioner for og imod en placering vest eller øst for 
Storstrømsbroen. Resultatet kender vi jo alle sammen, og vi er vel nu 
enige om, at det er en smuk bro i skønne omgivelser. Uanset at broen 
med sin meget befærdede motorvej krydser farvandet, er det stadig en 
af de smukkeste kyststrækninger på Sjælland. Sydfra nyder man den 
flotte udsigt over den skovrige kyst med sine bare pletter af marker og 
store og små gårde med stråtage eller tegl. 
 

Kongelig vildtbane 
Det er en meget gammel skovstrækning her og en del af den gamle 
kongelige skydebane, hvor konger og andet godtfolk jagede vildtet, og-
så på bøndernes jord. 
 

Egetræ til en ny flåde 
Men i visse dele af skoven voksede egetræer, som ved hjælp af ballast 
på toppen udviklede særligt tykke stammer til bygning af skibe. Efter 
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englændernes tyveri af vores flåde skulle der bygges nye skibe, og det 
tog hårdt på egetræsbestanden i området. 
 

Hasseldyrkning 
I 17-og 1800-tallet drev krongodsets bønder en større forretning i under-
skoven ved at dyrke hasseltræer så tynde og smidige som muligt, som 
senere kunne anvendes som tøndebånd eller flettet hegn. En frodig un-
derskov med hassel, navr, bøg og eg blandet med vildæbler gav natur-
ligvis muligheder for et rigt dyre-og planteliv. Hvis man i dag vil se en 
rest af området, er Mallings Kløft et godt eksempel. Mange solfyldte 
stendiger med læ og ro og fred er også steder, hvor man tidligere fandt 
æskulapsnogen i tre dokumenterede eksemplarer. - Hvordan det? 

 
Zoologen og skovrideren 
I 1797 var der på Herlufsholm Kostskole ansat en naturhistorielærer ved 
navn H.B. Melchior, som foruden at være en stor systematiker i zoologi-
en tillige var storsamler. Han havde truffet aftale med forskellige leveran- 

 Hoved og forkrop af æskulapsnog. Bemærk rund pupil. (Fra Google) 
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Vordingborg har som mange andre danske byer haft en borgervæb-

ning. Som led i Frederik d. 6.’s bestræbelser for at skabe et nationalt for-
svar udgik der 1801 befaling om, at der i enhver købstad skulle oprettes 
et korps af borgerlig militære – det fik hurtigt navn af borgervæbning – 
som skulle bestå af to afdelinger, den ene omfattende alle våbenføre bor-
gere, den anden de våbendygtige beboere af købstaden, der ikke havde 
borgerskab og derfor ikke regnedes til borgerne i egl. forstand. Første 
afdeling, hvis nærmeste pligt det var at vedligeholde god skik og orden i 
købstaden, altså at fungere som et politikorps, skulle til stadighed holdes 
i øvelse, hvorimod anden afdeling, der var bestemt til i påkommende til-
fælde at afværge fjendtlig vold og magt, først skulle indøves, når krig var 
at befrygte. 
 

Borgervæbningen i Vordingborg blev oprettet i 1801 og eksisterede i 

52 år indtil 1853, hvor den blev nedlagt. Ifølge optegnelser til Danske 
Kancelli 1803 bestod 1. afdeling i Vordingborg på dette tidspunkt af 1 
kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 1 sergent, 6 un-
derofficerer, 1 tambur og 50 borgere. I alt 62 mand. Fanen blev opbeva-
ret på rådhuset. Byen står anført på en liste fra 1853 over byer, der på 
dette tidspunkt ikke længere havde en borgervæbning. 
 
Kilder: Salmonsens Leksikon, Borgervæbning. - Google, Borgervæbninger 1550-1870). 
 

 
GÅSEPUDSNING! 

Af PET 

 
Gåsesnak på Lokalhistorisk Arkiv 
I maj 2009 startede jeg som frivillig medarbejder på Vordingborg Lokalhi-
storiske Arkiv, som har til huse i Kulturarkaden i Masnedsund.  
Da jeg en af mine første arbejdsdage trådte ind ad døren til arkivet, hørte 
jeg, at mine kolleger var i gang med en ivrig snak om - hørte jeg mon rig-
tigt – ”gåsepudsning”? Man kan jo selv tænke sig til, hvilke tanker der fór 
gennem mit hoved! - Nå, forklaringen fulgte imidlertid snart: 

 
Prins Jørgens Messe 
Det var i 1955. Vordingborg by skulle danne ramme om et stort udstil-
lingsarrangement, Prins Jørgens Messe. Gåsetårnet var atter engang 
udset til at være vartegnet, der skulle henlede landets og verdens op-
mærksom på messen og byen.  
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            BORGERVÆBNINGEN I VORDINGBORG 
Af PET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borgerofficer i Vordingborg Borgervæbnings 1. afdeling 
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dører på særligt gode og givtige snoge-og hugormesteder således og-
så med daværende skovrider Schweim på Petersgårds Statsskovdi-
strikt. Han leverede materiale til Melchior herunder også slanger, som 
skovrideren for øvrigt satte stor pris på at spise. I én af disse leverancer 
var der en æskulapsnog i sækken med slanger. Melchior fik hjælp til at 
bestemme den sjældne slange, som man først troede var en glatsnog, 
som meget ligner en hugorm. Æskulapsnogen blev indført i skolens 
samlinger og er senere endt på Zoologisk Museum. 

 
Slangejagt ved Petersværft 
I 1841 var forstmanden H.C. Ulrich sammen med sin kone så heldig at 
se et pragteksemplar af æskulapsnogen i en hasselskov ved Pe-
tersværft. Desværre lykkedes det ikke for ham at indfange snogen. Hel-
digere var kammerråd H.P. Malling, der en sommerdag var på gåtur 
med sin kone lidt vest for Petersværft, idet de så en æskulapsnog ligge 
og sole sig i granerne. Det lykkedes at fange slangen levende, og også 
den kan ses i sprit på Zoologisk Museum i København. 
Mallings svigersøn blev interesseret og udsatte en dusør til den person, 
der kunne møde op med en æskulapsnog eller en hasling, som den 
blev kaldt i folkemunde. 
Det resulterede i fangst af et eksemplar af snogen ved et stengærde i 
Petersværft, der blev identificeret som en æskulapsnog. Den blev fan-
get ved hjælp af en le i 1863 og er også på Zoologisk Museum.  
Efter disse tre eksemplarer er snogen ikke dokumenteret i området. Der 
har været flere henvendelser helt op til vore dage om iagttagelser af 
særligt store snoge uden nakkepletter, men det er blevet ved mundtlige 
udsagn desværre. 
 

Op til to meter lang 
Æskulabsnogen er en ret stor og hurtig snog, - op til to meter lang, hun-
nerne noget kortere. De er smidige og hurtige klatrere. Mere eller min-
dre ensfarvede i grålige, brungule nuancer med lys underside. Gode 
kendetegn er runde pupiller, flade, glatte skæl og ingen nakkepletter. 
 

Findes især i Mellemeuropa 
Hos den ”tamme” snog kan farven variere meget, idet den er opdrættet 
til terrariebrug. Ofte ses den udstoppet i samlinger og i private hjem og 
kan købes i en dyrehandel.  
Æskulapsnogen lever naturligt i et bredt bælte i Mellemeuropa og på en 
enkelt lokalitet i Tyskland. Adskillige turister har set snogen i Italien eller 
i Spanien, og i makien er den almindelig. Den lever af smågnavere,  
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fugleunger og firben, men er vist ikke kostforagter. Folk, der har set den 
og måske oven i købet har haft lidt omgang med den, hævder, at den 
har nemt ved at blive ophidset og så kan hugge ud.            

 
Lægesymbol 
Den ses tit i lægesammenhæng, hvor den præsenteres slyngende sig 
om en gren. Symbolet kaldes en æskulapstav efter den græske gud for 
lægekunst, Asklepios, hvis navn er blevet til Æskulap. 
 

De sidste Æskulapsnoge 
Hvordan bestanden af æskulapsnoge er kommet til Sydsjælland, er der 
flere teorier om. Den mest sandsynlige er nok, at de tre snoge er de 
sidste rester af en bestand, der faktisk har eksisteret i Danmark i flere 
tusinde år, og at bestanden langsomt, men sikkert er drevet sydover i 
landet, inden den er uddød. Andre hævder, at en drægtig hun er sprun-
get overbord ved Petersværft og har grundet en lille stamme, som imid-
lertid ikke har kunnet formere sig videre. 
 

Måske et nyt fund? 
De tre æskulapsnoge, der befinder sig på Zoologisk Museums systema-
tiske afdeling, er ikke noget kønt syn. Spritten, eller hvad de nu ligger i, 
har afbleget dem, men det sjove for os er jo, at de er fanget i vores om-
råde, og at vi har mulighed for at tage til Petersværft og måske blive 
den, der gør et sensationelt fund af et nyt eksemplar. 
 
Hvis man vil læse mere, kan man slå op i: 
Google under æskulapsnog. 
Gads naturbog om krybdyr og padder i Europa. 
Jan Kjærgård Jensen: Danmarks Krybdyr. 
Gyldendals Egnsbeskrivelser om Sydsjælland, side 84. 

 

En bid af Sydsjælland med Stensby Skov 
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”H/F Lillebælt” 
Danmarks første jernbanefærge var  

en hjuldampfærge bygget i Newcastle 
Af  PET 

 

     

 
 
Hjuldampfærgen fra Newcastle 
Danmarks første jernbanefærge, ”H/F Lillebælt”, var en hjuldampfærge, 
som blev bygget i Newcastle i begyndelsen af 1870’erne. Den indsattes 
1872 i overfarten Fredericia-Strib. Her sejlede den i 11 år. 

 
”H/F Lillebælt” kommer til Masnedø 
I 1883 - samtidig med at jernbanebroen over Masnedsund blev taget i 

brug - indsattes ”H/F Lillebælt” på færgefarten fra Masnedø til Orehoved. 
Her sejlede den indtil 1889. Den gode færge skulle imidlertid vise sig at 
være arbejdsduelig i mange år endnu. I de følgende år krydsede den far-
vandet mellem Glyngøre og Nykøbing Mors, og siden sejlede den fra Od-
desund Nord til Oddesund Syd. Først i 1921 måtte den efter at have gen-
nempløjet de danske sunde og bælter i et halvt århundrede give op. - Den 
gamle hjuldamper blev solgt til ophugning i 1922. 
 

Kilde: Den Store Danske 
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Vi faldt for de flotte bygninger og for ”pakhusstilen”, som ses indenfor, for-
tæller Peter Pihl, der sammen med Michael Nielsen ejer ”NP Prestbyg”.  
I øjeblikket er der fem lejemål på matriklen, men ”NP Prestigebyg” har 
planlagt at udvide, således at der på et tidspunkt vil være fire lejemål me-
re.  
- Vi er faktisk godt i gang med etablering af de nye lejligheder. Når vi har 
et ”hul” i vores ordrebog, arbejder vi på det gamle bryghus, så vi kan ikke 
her og nu sætte en dato på, hvornår lejlighederne står indflytningsklare, 
lyder det fra Peter Pihl. 
                                                            

Erhvervslejemål 
De to ejere ser meget gerne, at der etableres erhvervslejemål i en del af 
de mange kvadratmeter, der er til rådighed. 
- Vi har kontakt til et par selvstændige erhvervsdrivende, der er interesse-
rede i at leje sig ind i lokalerne, fortæller Peter Pihl, dog uden at ville sæt-
te navne på disse mulige lejere. 
Peter Pihl og Michael Nielsen er udmærket godt klar over, at den store 
bygning, hvor kedlerne i det gamle bryghus har stået, og som ligger ud 
mod Nyråd Hovedgade, er meget forsømt og bestemt ikke klæder bybille-
det. 
- Det nemmeste ville da også være at jævne bygningen med jorden, men 
det, synes vi, ville være en stor synd. Bygningen rummer jo en spænden-
de historie. Det kræver imidlertid ret mange penge at sætte bygningen i 
stand, og derfor har vi også søgt Vordingborg kommunes særlige fond til 
bevarelse af bygninger om penge, og vi håber, at vi vil blive betænkt med 
et beløb, fortæller Peter Pihl. 
Får ejerne del i penge fra fonden, er det deres tanke at genopbygge byg-
ningen i samme stil som nu. 
- Den bygning hører med til bybilledet i Hovedgaden, fastslår Peter Pihl, 
idet han udtrykker sit ønske om, at folk, der evt. ligger inde med gamle 
billeder af bryghuset, vil aflevere disse på Lokalhistorisk Arkiv i Vording-
borg. 
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Nyråd Bryghus 

Af Niels Christensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da jeg blev spurgt, om jeg ville bidrage med et indlæg til ”Guldgåsen” om 
Nyråd Bryghus, behøvede jeg ingen betænkningstid overhovedet. Det ville 
jeg meget gerne! Da jeg har boet hele mit liv i Nyråd og således passeret 
det gamle bryghus på hovedgaden midt i Nyråd et utal af gange uden 
egentlig at kende dets historie, var opfordringen en god anledning til gran-
ske lidt heri. 
 

Den første brygger                                                               
Det lille bryggeri blev anlagt af Peder Larsen i november 1858. Han var 
født i Nyråd i 1836 som søn af smed Lars Sørensen. I 1860 fik Peder Lar-
sen borgerskab (næringstilladelse) som værtshusholder, og i 1862 fik han 
borgerskab som ølbrygger. Muligvis har Peder Larsen, da han anlagde 
bryggeriet, lejet bygningen på grunden, før han købte den af Wilhelmine 
Wassard, som var enke efter proprietær M.M. Wassard, som ejede Ma-
rienlystgaard ved Vordingborg. Overtagelsessummen lød på 400 rigsdaler 
(cirka 800 kroner). 
 

Anders Nielsen 
I forbindelse med folketællingen i 1870 fremgår det, at på ejendommen 
boede brygger Peder Larsen sammen med sin hustru og deres to sønner. 
Endvidere boede den 21-årige bryggerlærling Anders Nielsen også på 
adressen. Anders Nielsen rejste efter endt uddannelse til Stege for at vide-
reuddanne sig. Her blev han bryggeribestyrer, men i 1876 vendte han til-

Nyråd Bryghus set fra Hovedgaden 
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bage til sin gamle læreplads i Nyråd, og året efter blev han enig med Pe-
der Larsen om at overtage bryggeriet. Købesummen for ejendommen in-
klusiv en besætning bestående af en vallak, en sort hoppe, fire køer og en 
gris samt inventar lød på 20.000 kroner. 
 

Bryggeriet i vækst  
I 1880 beskæftigede bryggeriejer Anders Nielsen, som var født i Bakke-
bølle i 1849, en bryggerkarl, en ølkusk og en tjenestepige. Men 10 år se-
nere var medarbejderstaben udvidet, således at der nu var ansat i alt fire 
bryggerkarle. Det forekommer noget besynderligt, at Anders Nielsen først 
fik næringstilladelse i 1891, 14 år efter at han havde overtaget bryggeriet. 
Forklaringen skal findes i den omstændighed, at ølbrygning på landet be-
tragtedes som fri næring. Først fra 1891, samtidig med at ølbeskatningen 
blev indført, skulle man have en næringstilladelse. 
 

Sønnen Edvard Nielsen overtager 
I 1912 overdrog Anders Nielsen bryggeriet til sin søn, Edvard Nielsen. 
Anders Nielsen trak sig tilbage og døde i oktober 1915, 66 år gammel. I 
1915 var der beskæftiget to bryggerkarle og en enkelt ølkusk på bryggeri-
et. Edvard Nielsens borgerskab som brygger blev deponeret i april 1934, 
og samme år står bryggeriet ikke mere opført i KTAS´ telefonbog. I den 
lokale telefonbog nævnes den sidste brygger i Nyråd, Niels Chr. Hansen, 
dog frem til 1945. 
 

Tvangsauktion                                                                
I 1933 begyndte kreditorerne at røre på sig, og i februar 1934 blev der 
holdt tvangsauktion over Nyråd Bryggeri. Ved denne auktion bød brygger 
Axel Nielsen fra Haarlev Bryggeri 38.500 kroner, men et konsortium af      
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kautionister begærede en ny auktion. Dette resulterede i, at bryggeriet 
blev forpagtet ud til en tidligere direktør fra bryggeriet ”Alliancen” i Ring-
sted, C.E. Lumholdt, som overtog bryggeriet i april 1934. Han fik nærings-
tilladelse som ”Industridrivende ølbrygger i Nyraad,” og samtidig omdøbte 
han bryggeriet til ”Sydsjællands Bryghus.” 
 

Ny ejer 
Lumholdt var dog ikke længe i Nyråd. Lykken som selvstændig var kortva-
rig, for blot cirka 9 måneder efter at have overtaget bryggeriet deponerede 
han sin næringstilladelse, hvorefter han med sin hustru først flyttede til 
Vordingborg for derefter cirka 4 år senere at bosætte sig i Herlev. Lum-
holdt døde i 1958, 86 år gammel. 
 

Den sidste brygger 
I december 1934 overtog Niels Chr. Hansen bryggeriet i Nyråd. Hans far 
ville gerne hjælpe sin søn, så senior løste som 70-årig ”Næringsbevis som 
hvidtølsbrygger i Nyraad”. I forbindelse med denne overtagelse fik brygge-
riet sit gamle navn ”Nyraad Bryghus” tilbage. 
Bryggeriet menes at være nedlagt i 1945, idet virksomheden dette år for 
sidste gang nævnes i den lokale telefonbog. Bryggeriet eksisterede såle-
des i over 80 år. 
 

BUKO, lager og produktion                                                    
Man mener, at bygningerne herefter har stået tomme frem til 1954, hvor 
ostefabrikken BUKO i Vordingborg overtager ejendommen. I første om-
gang fungerer bygningerne som lager, men senere fremstilles der også 
ost, ligesom den gamle bryggerbolig benyttes til kontorlokaler. 
I 1987 købte tidligere cykelhandler i Vordingborg, Henning Haarby, ejen-
dommen. I nogle af bygningerne er der indrettet lejligheder, mens andre 
står ubenyttede hen. Desværre er særlig bygningen ud mod Nyråd Ho-
vedgade i en dårlig stand, men i den bygning, hvor der engang har været 
malteri, ses stadig fine detaljer som jernlemme, døre og trapper, ligesom 
de høje støbejernsvinduer også pynter.                                                             
 

Nuværende ejere 
For cirka tre år siden købte byggefirmaet ”NP Prestigebyg” ejendommen 
på Hovedgaden 61. Første opgave var at få ryddet kraftigt op - både in-
dendørs - og udendørs på den cirka 1800 kvm. store grund, der omkran-
ser ejendommen. 
 


