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VORDINGBORGS egen BANK fylder 120 år 
den 6. september 2010  

 

Vordingborg Bank fylder 120 år 
I enhver dansk provinsby med respekt for sig selv findes en Algade. Det er 
byens navlestreng, der forbinder jernbanen med byens torv. Korsbæk hav-
de sin Algade, og Vordingborg har sin.  
Midt i trængslen af forretninger på Algade ligger også byens lokale bank. 
Sådan var det i Korsbæk. Sådan er det også i Vordingborg. Nu skal der ikke 
være flere sammenligninger med TV-serien Matador, men der er ingen tvivl 
om, at den serie har været med til at give den finansielle sektor et image-
mæssigt løft. Også selv om virkeligheden i dagens bankverden ligger langt 
fra den fiktion, som TV-serien skildrede, og som igen ligger milevidt fra den 
periode, da Vordingborg Bank blev stiftet.   

 

120 år 
Den 6. september 2010 er det nøjagtigt 120 år 
siden, at Banken for Vordingborg og Omegn - 
sådan hed det dengang - slog dørene op i bag-
gården til købmand Emil Meisners ejendom i 
Algade 71. Forud for åbningen var der gået 
nogle travle måneder for initiativtagerne. Byen 
havde allerede siden 1855 haft en lokal spare-
kasse, men en række forretningsfolk i byen var 
utilfredse med, at sparekassen ikke kunne ud-
føre egentlige bankforretninger, ligesom den 
kun holdt åbent to gange to timer om ugen. De 
ønskede derfor at oprette en lokal bank. I Vor-
dingborg Avis, der var partiorgan for Højre, om-
tales planerne således: ”Det maa vist siges, at 

der her i Byen længe har været Trang til Oprettelse af en Diskontobank, idet 
den herværende Sparekasse ikke har kunnet udvide sit Område til at holde 
aabent mere end 2 Gange om Ugen, og ej har befattet sig med Bankforret-
ninger, hvad der sikkert for mange, navnlig for Handlende og Haandværke-
re har været følt som en stor Gene. Da banken jo netop optager saadanne 
Forretninger i sin Virksomhed, som ligger udenfor Sparekassens Område, 
vil der antagelig blive en tilstrækkelig Virkekreds for begge Pengeinstitutio-
ner. Oprettelsen af den nye Bank er et virkeligt Fremskridt, der utvivlsomt vil 
kunne blive til Gavn for Vordingborg og Omegn, og der tør forhaabentlig 
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blem, at de ydre krigshandlinger med påfølgende afspærringsforanstaltninger 
tvang Danmark til at regulere og styre samfundets udfoldelser, og lokalsam-
fundene måtte nødvendigvis følge signalerne ovenfra. Danmark var ikke med 
i krigen, men det var Sønderjylland. Hensigten med temaet er, at lokalforenin-
gerne i samarbejde evt. med andre foreninger arbejder videre med emnet i 
eget område, hvor kommende årsmøder hører om resultaterne, der kan give 
grundlag for nedsættelse af et koordineringsudvalg. 
Således sluttede universitetslektor Erik Helmer Petersen sit foredrag efter at 
have omtalt begrebet mobiliseret velfærd i kommunalt regi. Reguleringer i 
perioden 1914–16, rationering i tiden 1917-18 og i årene 1919–22 reorganise-
ring med f. eks. landbrugsindgreb og socialpolitiske hjælpeforanstaltninger. 
Senere fulgte andre indlæg med beretninger om tidsperiodens og personers 
vilkår. 
Lørdagens ekskursion i bus gik til det gamle grænseområde ved Taps med 
stenmarkeringen af stedet, hvor Chr. X steg op på den hvide hest til det isce-
nesatte ridt over den gamle grænse. Turen sluttede med besøg på Genfore-
nings- og Grænsemuseet i Christiansfeld, hvor man fortsat får mange histori-
ske ting doneret og er medvirkende i planlægningen af arrangementer i anled-
ning af 90-året.  
Genforeningsdagen d. 15. juni blev i anledning af 90-året markeret rundt om i 
Danmark. Således også i Vordingborg, hvor Forsvarsbrødrene for Vording-
borg og Omegn havde kaldt til samling og orientering ved den af foreningen 
opstillede mindesten i det sydøstlige hjørne af Kirkeskoven. 
 
Preben E. Jensen 
 

 
 
 
 

 

Skovhuse Hjemmeværnscenter 
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derfor paaregnes en livlig Tilslutning til Banken, som ledet af fornuftige og 
besindige Mænd sikkert vil blive et rentabelt Foretagende”.   
  

Opbakning 
Det lykkedes at få lokal opbak-
ning til bankplanerne, selv om 
det ikke var let for initiativtager-
ne, der kom fra partiet Højre, 
at få en aftale med oplandets 
bønder om støtte. Først efter 
flere mislykkede forsøg lykke-
des det at få repræsentanter 
fra bønderne ind i bankens 
bestyrelse, hvilket var en vigtig 
forudsætning for bankens suc-
ces, for banken havde også 
brug for landbobefolkningens 
indskud. I forbindelse med åb-
ningen indrykkede banken en 
lille annonce i Vordingborg 
Avis. Det må åbenbart have 
været byens store samtaleem-
ne, for det fremgår ikke af an-
noncen, hvor banken ligger. 
Det gik man åbenbart ud fra, at kunderne vidste!   
 

Sådan var det ikke i halvfemserne … 
Sådan var det ikke i halvfemserne, hedder refrænet i en kendt og elsket revy-
vise, men der var på den tid ikke så megen munterhed blandt befolkningen, 
som visen antyder. Det politiske billede i Danmark var præget af to store poli-
tiske blokke - Højre og Venstre. Højrefolkene var borgerskabet og hånd-
værksmestrene, mens bønderne var venstremænd, og landet var på nippet til 
væbnet oprør mod konseilspræsident J.B.S Estrup, som styrede landet ved 
hjælp af provisoriske finanslove og de forhadte blå gendarmer. Trods en 
skatteprocent på tre! var det et hårdt slid at være vordingborgenser på det 
tidspunkt, hvor arbejdstiden var lang og lønnen lav. De første fagforeninger 
havde set dagens lys, og de to kendte politiske grupperinger var ved at få 
konkurrence fra et spirende Socialdemokrati. Der skulle dog gå nogle årtier, 
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inden Socialdemokratiet fik en dominerende stilling, men inden da sluttede 
Højre og Venstre borgfred, og højrefolkene overlod landets ledelse til Venstre.   
 

Godt fra start 
Det var under disse ydre rammer, at Vordingborg Bank åbnede sin virksom-
hed. Aktiekapitalen på 50.000 kr. var allerede indbetalt, og på den første åb-
ningsdag blev der i alt indskudt ca. 8.700 kr. Konto nr. 1 blev oprettet af kom-
mis Richard Schou, som i mere end 30 år kunne smykke sig med at være ban-
kens første kunde. Banken kom godt fra start, og det første regnskabsår, der 
sluttede den 30. juni 1891, balancerede med 190.846,49 kr. og viste et over-
skud på 2.200,04 kr. Aktionærerne fik et udbytte på fire procent, mens der til 
de lovmæssige reserver blev overført 40,08 kr. Bestyrelsen fik et tantieme på 
60,12 kr, og resten - 100,20 kr. - overførtes til reservefonden. Banken fortsatte 
med at have vokseværk, og det stod hurtigt klart for ledelsen, at man måtte 
finde mere velegnede og præsentable lokaler end sidebygningen til Meisners 
ejendom. Derfor købte banken i 1899 ejendommen i Algade 52, hvor den nu-
værende hovedbygning blev opført i 1902, og det har siden været rammen om 
Vordingborg Banks vækst og udvikling. 
 

Bankrådet - magtens centrum 
Ved at bladre lidt i bankens gamle protokoller fra både bankrådet og general-
forsamlingerne, kommer der mange pudsige oplysninger frem. Penge har selv-
følgelig altid været godt stof i forbindelse med bankens møder, og på general-
forsamlingen i 1931 klagede flere aktionærer over, at bankens ledelse og per-
sonale fik høje tantiemer, når aktionærerne fik deres udbytte sat ned til seks 
procent. Formanden gik på talerstolen og oplyste, at der på grund af det dårli-
ge resultat ikke ville blive udbetalt tantieme det år. I 1906 holdt bankrådet sit 
første møde, hvor gagerne til bankens ansatte skulle fastsættes. Bogholde-
rens løn blev sat til 2.000 kr. årligt, mens bankassistent frk. Berthelsen fik 25 
kr. pr. måned, bankbud Niels Hansen fik 20 kr. pr. måned plus fribolig på kvi-
sten i bankbygningen, og rengøringsassistent jomfru Stine Hansen fik 6 kr. pr. 
måned plus fribolig i kælderen! Samtidig bestemte bankrådet også åbningsti-
derne, som blev fastsat til kl. 11-1 og kl. 4-5 hver søgnedag, hvilket vil sige fra 
mandag til lørdag. Der var dog enighed om kun at holde åbent om formidda-
gen juleaftens- og nytårsaftensdag. Bankrådet besluttede også i 1941 at indfø-
re lørdagslukning, hvilket var på forkant med udviklingen efter datidens måle-
stok.  
 

Qui vivra verra 
I bankens hidtil eneste jubilæumsskrift fra 75 års jubilæet i 1965 - de to foregå-
ende jubilæer fandt sted under hhv. Første og Anden Verdenskrig - har jubilæ-
umsskriftets forfatter Fritz Andersen forsøgt at give et bud på, hvordan byen 
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ten. Det var uhyre interessant for os tilhørere med disse originale iagttagel-
ser fra den sorte dagligdag under besættelsen. - Jørgen Lorenzen blev da 
også belønnet med stort bifald. 
Efter kaffen valgtes Bent Julsbo til dirigent.  
 
Vores formand, Preben E. Jensen, aflagde beretning om foreningens aktivi-
teter i det forgangne år: om vores meget velbesøgte udflugt til Aunø Flyve-
station, hvor tidligere oberstløjtnant Donald Thestrup holdt et fængslende 
foredrag om flyvestationens historie, om vores arrangement i Medborgerhu-
set i januar, hvor lærer Jens Beck gav en glimrende skildring af landsbyud-
viklingen gennem tiderne samt om vores arrangement i Kulturarkaden på 
Arkivernes Dag, hvor Brian Devantier og Kaj Jensen førte en stor forsamling 
af fremmødte masnedsundborgere gennem en ”mindevandring” tilbage til  
gamle og længst svundne tider. 
 
Undervejs holdt vi 2 minutters stilhed for at mindes afdøde kasserer i for-
eningen, Niels Krebs. - Siden præsenterede de to nye bestyrelsesmedlem-
mer, kasserer Niels P. Christensen og redaktør for Guldgåsen Povl Erik 
Thomsen, sig og fortalte kort om deres arbejde.  
Regnskabet viste et lille overskud, og kontingentet vil fortsat være 100 kr. 
om året. 
 
Fremover ser bestyrelsen ud som følger: Preben E. Jensen (formand), Niels 
P. Christensen (kasserer), Viggo Zuschlag (sekretær), Povl Erik Thomsen 
(ansv. redaktør) og Grethe Langesøe Wich. De to supleanter er fortsat Knud 
Jensen og Ib Hartmann. Nyvalgt som revisorer blev Jørgen Dalby og Kurt 
Hansen med Claus Raahauge som suppleant.  
Efter en lille ændring blev vedtægterne vedtaget med stort flertal, og aftenen 
sluttede med endnu en forårssang efterfulgt af formandens tak for i aften.  
De nye vedtægter findes på Arkivet. 
 
Viggo Zuschlag 
 

 
Årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening 
 
2010 er 90-året for Danmarks genforening med Nordslesvig. - Dansk Lokal-
historisk Forening afholdt årsmøde med foredrag på Hornstrup-centret i 
weekenden 16–18 april. Temaet for årsmødet var ”Danmark under 1. Ver-
denskrig”, hvor et nyt samfundsmønster dannes. Det er ikke selve krigen, 
man ønsker at beskæftige sig med, men derimod det altoverskyggende pro-
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Efter sin lærereksamen fik Vilhelm embede  i Nakskov. Her opholdt  han sig un-
der besættelsen og blev medlem af modstandsbevægelsen. 
 
Efter krigen blev han marinesoldat i København. Han begyndte nu at studere 
psykologi om dagen, samtidig med at han havde sine vagter om natten. 
 
Efter afsluttet eksamen ved Københavns Universitet i 1950 som psykolog fik han 
embede ved Emdrupborg Forsøgsskole fra 1950 til 1965. Siden fik han fra 1965 
til 1969 ansættelse i undervisningsministeriets direktorat for erhvervsuddannel-
serne som leder af afdelingen for programmeret undervisning. Fra 1969 til 1987 
var Wilhelm rektor for Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, som 
havde filialer i enkelte større byer. Her uddannedes lærere til handelsskoler og 
tekniske skoler. 
 
I en alder af 68 år lod han sig pensionere. - I sine erindringer, som omhandler 
skoletiden i Vordingborg, giver han sine iagttagelser af skoleledere, lærere og 
andre med tilknytning til skolevæsnet i Vordingborg; hans beskrivelser er både 
kærlige og hensynstagende. 
Disse erindringer giver, så vidt jeg har kunnet konstatere, den eneste større be-
retning, der findes om området, og er således ganske værdifulde. 
 
Han sendte sit materiale til fru Else Christensen, Vordingborg. De to gik som 
børn i klasse sammen på Kirketorvets Skole.   
 
Wilhelm Marckmann døde 26. december 2009, 90 år gammel.  
 
 
 

Forskelligt 
 
Generalforsamlingen april 2010 
 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholdt den årlige, ordinære generalfor-
samling den 22. april 2010 i Medborgerhuset i Vordingborg.  
Der var god medlemstilslutning til mødet. 
 
Efter en dejlig forårssang indledte fhv. orlogskaptajn, Jørgen Strange Lorenzen, 
aftenen med sin beretning om Vordingborg under 2. Verdenskrig. Han var selv 
aktiv modstandsmand og sabotør her i området og kunne derfor meget levende 
fortælle om illegale handlinger som bladarbejde og sabotage overfor værnemag- 
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og banken vil se ud ved 100 års jubilæet i 1990. Borgmester Holger Jensen 
mener, at landkommunerne Ørslev og Kastrup vil være indlemmet i Vording-
borg, og den største anlægsopgave vil være bygningen af en ny skole. 
Stadsingeniør Aage Lauesen har ønsket om en ny bro til afløsning for Stor-
strømsbroen, og at den bliver placeret vest for den gamle bro. Hvordan det 
hele ser ud ved 125 års jubilæet? Qui vivra verra, som franskmændene siger. 
Direkte oversat Den som lever, vil se det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Følgende artikel blev bragt på forsiden af Illustreret Familie Journal, søndag den 

14. december 1902 
 

 

 

Vordingborg 

Valdemarernes gamle By skal i Middelalderen have været en af Landets an-
seligste Byer. Det Vordingborg som vor Tid kender er en saare hyggelig, men 
alt andet end anselig Stad. Gennem den lange Gade fra Stationen til Slotsrui-
nen mødte man indtil for nogle Aar siden saa godt som ikke en eneste Byg-
ning, der enten ved Udseende eller Størrelse skilte sig ud fra de to nyboder-
agtige Husrækker, der indrammede den slet brolagte og ret mennesketomme 
Gade.  

Det var ihvert Fald for en fremmed, som om Byen stod i Stampe og kun leve-
de paa Minderne om sin svundne Storhed, den, hvorom det ranke Gaase-
taarn, men ikke Guldgaasen – fremdeles bærer Vidnesbyrd vidt omkring paa 
Land og Sø. Iltogene lod den gamle Kongestad uænset og for med et kort 
Pift i Dampfløjten forbi den ikke imponerende Stationsbygnings Peron, og 
paa ”Reden” og i Havnen er der kun Plads for meget smaa og meget lavtstik-
kende Fartøjer.  Men hvor trist og stille Livet end formede sig i Sjællands syd-
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ligste Købstad har dens Borgere dog i de seneste Aar den ene Gang efter 
den anden vist, at de har baade Vilje og Evne til at hjælpe deres By fremad.   

Vi savner Oplysning om, hvorvidt den gode Idé med i 1901 at indbyde hoved-
stadspræsten til under kyndig og gæstfri Vejledning at bese den herlige Om-
egn har baaret nogen nævneværdig Frugt i et voksende Turistbesøg; men 
Besøget var i hvert Fald et Udslag af den samme Energi, som Aaret efter 
skabte den store Amtsudstilling – vistnok en af de bedste og største Provins-
udstillinger, vi endnu har haft her i Landet – og som ogsaa paa forskellige 
andre Omraader har sat kendelige Spor i Byens Udvikling.   

Et af de seneste er den nye Bankbygning, som for en Maaneds Tid siden 
toges i Brug.  Banken for Vordingborg og Omegn, der er stiftet i 1890, arbej-
dede i sit 12. Driftsaar med en Kasseomsætning paa 6½ Mill., en meget bety-
delig Sum, naar henses til Byens Størrelse. Bygningen er, som man vil se, 
baade ejendommelig og køn. Den er tegnet af Arkitekt A. S. Lauritzen, Fre-
deriksberg og opført af Vordingborgske Haandværkere.  

Med denne Bygning har den 1/4 Mil lange Algade nu faaet sin tredje monu-
mentale Bygning – og det varer næppe længe før der kommer flere.  
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Wilhelm Otto Ludvig Marckmann 
Af Viggo Zuschlag 

 

Wilhelm Marckmann blev født i Algade 105 overfor voldgraven den 5. marts 
1919 og døbt 17. april af pastor Smith i Vordingborg kirke. Hans forældre 
var manufakturkøbmand Harald Marckmann (død 1945) og lærerinde Ger-
da Marckmann f. Heegaard-Jensen. Wilhelm blev gift med cand. psych. 
Lea Marckmann, som var født 31. juli 1925 i København som datter af  pro-
kurist Marie Lorenzen.  
Wilhelm gik på to forskellige skoler i Vordingborg, hvilket fremgår af hans 
erindringer. En af dem var Kirketorvets Skole. 
 
På Vordingborg Seminarium kunne man som på andre seminarier i løbet af 
fire år uddanne sig til lærer i det danske undervisningsvæsen. Her tog han 
sin lærereksamen i 1940, hvor den tyske værnemagts besættelse af Dan-
mark i foråret gjorde afviklingen af prøver og eksaminer vanskelig.  
 
Egentlig havde Vilhelm tænkt sig at efterfølge faderen som købmand, men 
denne rådede ham til at finde en stilling med pension. 
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et mål et sted i Østen, Mexico eller Sydamerika. I en årrække rejste Knud Jen-
sen således omkring 120 dage om året. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I 1992 – efter et spændende liv med store udfordringer, en travl hverdag og et 
stort arbejdspres, men samtidig altid med den tilfredsstillelse, der kommer af 
bevidstheden om omhyggeligt udført arbejde – stoppede Knud Jensen sit ar-
bejde i Eksperto og Intexor. Han koncentrerede sig nu om arbejdet i forretnin-
gen i Vordingborg.  
 
I 1997 trak han sig definitivt tilbage og overlod familievirksomheden til sin dat-
ter, Charlotte Riisberg.  
 
”Nu nyder jeg bevidstheden om ikke at skulle noget”, udtalte han, da jeg be-
søgte ham for nylig.  
 
Den 24. juli fyldte Knud Jensen 79 år. 

Forretningen 1995 
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100-års jubilæum hos Tøjeksperten 
Af PET 

 

Den 1. september 
2010 er det præcis 
100 år siden, at grund-
læggeren af forretnin-
gen ”Tøjeksperten”, 
Sophus Jensen, kom 
til Vordingborg og star-
tede sin virksomhed i 
en butik med tilhøren-
de skrædderværksted i  
Algade. Denne butik lå 
sjovt nok netop overfor 
Algade 62, hvor den 
nuværende butik ligger.  

 
Sophus Jensen er bedstefar til ”Tøjekspertens” mangeårige ejer, Knud Jen-
sen, og dermed også oldefar til Charlotte Riisberg, Knud Jensens datter, der 
har drevet forretningen, siden hendes far trak sig tilbage i 1997. Billederne 

Sophus Jensen, 1910 Interiør, 1910 
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fortæller på bedste vis, hvad det var for en virksomhed, der i 1910 startede i 
den lille, stille provinsby. - Forretningen beskæftigede i begyndelsen to skræd-
dersvende og en tilskærer.  
 
Allerede i 1917 flyttede Sophus Jensen sin butik og værksted over på den an-
den side af Algade til den nuværende beliggenhed på hjørnet af Algade og Tor-
vegade.  
Huset her, som faktisk var bygget af sten hentet på ruinterrænet i begyndelsen 
af 1700-tallet, var i 1917 en lav bygning i én etage. Sophus Jensen ombyggede 
imidlertid straks huset, så det fik sit nuværende udseende. 
 
Sophus Jensens virksomhed udviklede sig i løbet af de kommende år meget 
gunstigt, og i tiden lige før 2. Verdenskrig arbejdede der på værkstedet to til-
skærere, syv skræddersvende og 6 syersker. Sophus Jensen trak sig tilbage i 
1945 (og døde i 1949) og overdrog forretningen til sin søn, Frithiof Jensen, der 
havde arbejdet som kompagnon i forretningen siden 1936.  
”Min far kom på en forkert hylde her i tilværelsen. Han skulle have været pro-
fessor,” fortæller hans søn, Knud Jensen, ”han var en meget belæst mand, hvis 
tanker i høj grad var i bøgernes og idéernes verden”.  
Ikke desto mindre drev han sin forretning med dygtighed indtil sin død i 1959.  
 
I 1955 var sønnen, Knud Jensen, kommet tilbage til Vordingborg og familievirk-
somheden. Hans arbejde var til at begynde med ”at stå” i forretningen. Denne 
havde i tidens løb ændret sig meget. Skrædderiet var efterhånden stærkt på 
retur, og handelen med færdig konfektion havde helt taget over. I 1952 beskæf-
tigede værkstedet således kun fire skræddersvende og én tilskærer. Til gen-
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gæld var der i butikken ansat én prokurist/forretningsleder, én kassererske/ 
bogholder, tre ekspedienter samt tre lærlinge. 
 
Knud Jensen viste sig hurtigt som en yderst initiativrig og nytænkende forret-
ningsmand. I efteråret 1967 lykkedes det ham at samle 88 forretningsdriven-
de indenfor konfektionsbranchen til et stormøde i Bellacentret. Her var han 
idémand og initiativtager til skabelsen af indkøbs-og distributionscentret 
”Eksperto”, der fik hovedsæde i Roskilde, og forretningskæden 
”Tøjeksperten”. Hermed startede i 1968 en række konfektionshandlere rundt 
omkring i Danmark et indkøbssamar-
bejde, der reducerede deres omkost-
ninger væsentligt. ”Tøjeksperten” har i 
tidens løb udviklet sig til Danmarks 
største herretøjskæde med 120 butik-
ker over hele landet og med en omsæt-
ning på over én mia om året. 
 
I 1972, efter at Danmark havde stemt 
sig ind i EF, som det hed dengang, lyk-
kedes det ligeledes Knud Jensen i 
samarbejde med partnere fra forskelli-
ge lande at skabe et fælleseuropæisk indkøbscenter ”Intexor”, som muliggjor-
de større og billigere indkøb i de fjernøstlige lande, bl.a. Japan, Korea, Hong-
kong og Kina, hvor man efterhånden hentede mange af de varer, der blev 
solgt i danske herretøjsforretninger. 
 
Knud Jensens liv blev med tiden et travlt og virksomt rejseliv med jævnlige 
besøg i Østen og i forskellige europæiske lande. Med tiden blev interesseom-
rådet også udvidet til Sydamerika og Mexico.  
 
For at give et eksempel på forretningskædens etik fortæller Knud Jensen, at 
man lige fra starten har været opmærksom på begrebet ”børnearbejde”. Der 
blev lavet research, der sikrede, at de mange børn rundt om i verden, der ar-
bejdede på fabrikker, der lavede konfektion for ”Eksperto”, havde gode vilkår. 
Det var et krav, at fabrikkerne skulle sikre børnenes sundhed og skolegang. 
 
Samtidig med alt dette passede Knud Jensen også sin forretning på  Algade i 
Vordingborg. Hans arbejdsdag kunne begynde med nogle timer i butikken, 
derefter gik turen til indkøbscentralen ”Eksperto” i Roskilde, hvor forskelligt 
administrativt arbejde ventede, og dagen kunne så afsluttes med en flyrejse til 

Sophus Jensens nye forretningshus, 1918 


