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Achton Friis og ” De danskes øer”  
Af  PET 

 
En forårsdag i 1914 mødtes forfatteren Achton Friis, der netop var vendt 
hjem fra Danmarksekspeditionen til Grønland, med sin ven, digteren Jeppe 
Aakjær. Friis var en smule rastløs. Han ville gerne tilbage til verdens stør-

ste ø, men Jeppe Aakjær foreslog ham i stedet at fore-
tage en ekspedition til et andet ukendt land: De danske 
øer. - Aakjær havde hørt den daværende forsvarsmini-
ster nævne fra talerstolen i tinget, at der fandtes 527 
øer i Danmark. 
Friis blev tændt af tanken, hvilket resulterede i den bed-
ste beskrivelse nogensinde af de danske småøer, nem-
lig mesterværket ”De danskes øer” skrevet af Achton 
Friis med tegninger af maleren Johannes Larsen. 
Achton Friis købte en bæltkutter, ”Rylen”, i Johannes 
Larsens hjemby, Kerteminde, og fra 1921 til 1924 be-

sejlede de - sammen med den erfarne skipper Christian Andersen - alle 
landets mindre øer. Det første år tog de efteråret til hjælp, men mange 
overliggerdage betød, at de næste tre års ture blev henlagt til forår og som-
mer. 
Achton Friis beskrev, fotograferede og portrættegnede, Johannes Larsen 
tegnede øernes miljø, og i fællesskab skrev de lister over iagttagne fugle 
fra hver besøgt ø. 
Den omfattende billedlige og litterære naturbeskrivelse udkom i tre bind i 
årene 1926-1928. Her følger afsnittet om Masnedø: 
 

Masnedø 
 

Det er en stille, lysende septembermorgen med drivende soldis, da jeg fra 
havnen ved Masnedø går op over de jævne flader, hvor dugperler glimrer i 
i roemarkerne - bort fra den uophørlige rumlen af ankommende og afgåen-
de tog. Drøn fra rangeringen og færgernes dommedagsbrøl, som har holdt 
mig vågen hele natten - ud i stilheden på øens vestside.  
Her ser jeg fra det lille højdedrag ud over farvandene, hvor solen er ved at 
sprede disen, og hvor just i dette øjeblik snesevis af sejlere, galeaser, 
yachter, kuf’er og tjalke er ved at lette og med de fulde sejl søger at fange 
den fine vestenbrise og drive østenud, mens sejlenes duge lyser i alle toner 
fra dybrødt til orange gennem solglans og tåger.  
Det er et billede så eventyrligt og pragtfuldt, at det leder tanken hen på Val-
demarernes dage, på venderkrigenes tid, da de kampberedte flåder med 

Achton Friis (tv), Jo-
hannes Larsen (midt) 
og skipper Christian 

Andersen (th) ombord 
på ”Rylen” 1921 
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retningen til datteren, Charlotte Riisberg. Forretningen har ligget på adres-
sen Algade 62 siden 1917. Inden da lå forretningen lige overfor på mod-
satte side af gaden.  
 
Knud Jensen kendes for igennem mange år at være en del af tøjforretnin-
gen Sophus Jensen/Tøjeksperten. Han var idémand og initiativtager til 
skabelsen af indkøbscentret ”Eksperto”, der foretog indkøb for en række 
konfektionsforhandlere rundt om i Danmark. Disse forretninger kendes i 
dag som ”Tøjeksperten”, som er Danmarks største herretøjskæde med 
omkring 120 forretninger over hele landet. 
 
Knud Jensen har pga. dette arbejde måtte rejse en del i Østen, Sydameri-
ka og Mexico, samtidig med at han måtte passe både sin forretning på 
Algade og det administrative i indkøbscentralen ”Eksperto” i Roskilde. I en 
årrække rejste Knud Jensen således omkring 120 dage om året. 
Knud Jensen er fyldt 80 år og har i en årrække foretaget interviews af en 
del personer med tilknytning til Vordingborg for Lokalhistorisk Forening. 
 
Arrangementet forsøges afholdt i Medborgerhuset, så hold jer orienteret i 
den lokale presse, hvor arrangementet vil blive nærmere omtalt. 
 
 

Ny formand i foreningen 
 
Jes Jensen valgtes som ny formand for Lokalhistorisk Forening for Vor-
dingborg på årets ordinære generalforsamling. Han er 54 år gammel og 
bosat i Nyråd. Han er født og opvokset i Vordingborg-området. Han delta-
ger som frivillig i lokalarkivets arbejde. 
Jes Jensen har tidligere arbejdet som postbud i Vordingborg og været an-
sat i Post Danmark i over 25 år, heraf de 20 år i København, hvor han har 
været beskæftiget som arbejdsleder, driftsleder, projektleder og ledende 
revisor. I ca. 7 år var han ansat på Post Danmarks hovedkontor.  
Han har været ansat som konsulent i Vordingborg kommune, ligesom han 
har været aktiv i Vordingborg Idrætsforening, som træner for ungdomshold 
og som ungdomsudvalgsmedlem.  
Jes Jensen er uddannet som diplomleder og merkonom i personaleadmini-
stration.  
 
 

Velkommen til Jes Jensen. 
Med ønsket om mange års godt samarbejde! 
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-----------------------------Klip-----------------------klip----------------------klip-------------- 
 
Nyt medlem: 
 
Navn:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Adresse:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Indmeldt af: 
 
Navn: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Adresse: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Send dette klip  til Niels P. Christensen, Peter Linds Vej 13, 4760 Vordingborg senest 15. novem-
ber 2011 for at deltage i lotrækningen                     

Nyvalgt til bestyrelsen blev Jes Jensen, og som suppleanter valgtes Brian 
Devantier og Poul Nielsen. 
Bestyrelsen ser herefter således ud: Jes Jensen (formand), Niels P. Chri-
stensen (kasserer), Viggo Zuschlag (sekretær), Povl Erik Thomsen (ansv. 
redaktør), Grethe Langesøe Wich (slægtsforskning), Brian Devantier  
(suppleant) og  Poul Nielsen (suppleant).  Revisorer er Jørgen Dalby og Kurt 
Hansen med Claus Raahauge som suppleant. 
 

 
Knud Jensen holder foredrag i Lokalhistorisk Forening.  

 
I september/oktober vil der være mulighed for at høre Knud Jensen fortælle 
om ”Sophus Jensen/Tøjekspertens” historie gennem de sidste 100 år.  
Knud Jensens bedstefar, Sophus Jensen, grundlagde i 1910 herreekvipe-
ringsforretningen Sophus Jensen”.  I 1945 overdrog han forretningen til søn-
nen Frithiof Jensen. Knud Jensen, søn af Frithiof, startede i forretningen i 
1955 og overtog butikken efter sin fars død i 1959. I 1997 overdrog Knud for-
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bredfokkene hejst eller med de blinkende årerader langs siderne så ofte 
løb ud fra netop dette sted. Her fra Masnedøs lave høje har øboerne ofte 
spejdet, når de store flådeopbud fandt sted, når sjællændere, fyenboer, 
jyder og skåninger stævnede sammen for at gå mod den fælles fjende. 
 
Thi på den tid var farvandene om Masnedø at betragte som rigets vigtig-
ste flådebasis. Mange gange finder vi hos Saxo stedet nævnt som krigs-
flådernes samlingssted, lige til det under Knud VI.s regering endelig lyk-
kedes Absalon at få vendernes magt fuldstændig knækket i det berømte 
slag ved Rygen, om hvilket Saxo beretter, at der af fjendens fem hundre-
de skibe kun slap femogtredive bort. (Absalon og hans forbundsfælle, 
den tyske hertug Henrik Løve, slog 1160 den vendiske flåde og erobrede 
vendernes hovedbase, Arkona, - red. anm.). 
 
Her i farvandene var brændpunktet for disse hundredårige kampe. Her 
omkring virkede det berømte fribytterlag, der under Vethemans komman-
do havde til opgave at rense farvandene for røvere, og som var for et 
veritabelt korstog at regne, hvor den gamle rene vikingeånd rejste sig i al 
sin grumhed for at værge 
hjem og arne. (Vetheman 
var kaperkaptajn fra Roskil-
de og en korsets mand, og  
i Valdemar d. Stores og 
biskop Absalons tid var 
han blandt de ivrigste i 
kampen mod venderne, - 
red. anm.) 
 
Her i nærheden var det, at 
Skjalm Hvides broder Au-
den blev overfaldet og 
dræbt af vendiske sørøve-
re, hvad der gav anledning 
til, at hele folket rejste sig 
og benyttede sig af sin ret overfor kongen til at forlange krigstogt. Da blev 
Julin (Julin/Wolin var en af vendernes store byer; byen lå i det nordlige 
Polen, - red. anm.) angrebet og indtaget, og hævnerne førte røverne ud 
på åben mark og bandt dem til pæle, hvorefter man sindigt åbnede deres 
maver, trak tarmene ud og viklede dem om livet på disse ”vilde og gru-

Et typisk dansk kystbillede med store sten i strandskyllet 
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somme barbarer”, som Saxo kalder dem! ”Det var et sørgeligt skue,” 
tilstår han, ”men det havde en overmåde nyttig virkning for danskerne.”  
 

Jaja, det skulle ikke komme an på mere af den slags! Rundt om murene 
på Absalons by var der mængder af oprejste stænger med spiddede 
venderhoveder, hvilken dekoration man ved tidernes gunst bestandig var 
i stand til at forny, når den faldt ned. ”Dette,”  siger Saxo, ”jog sørøverne 
stor skræk i blodet, og dette gruopvækkende syn bidrog meget til at gøre 
ende på deres uvæsen.” 
 
Men det var, som tidligere omtalt, ikke lutter småbander af fjender, man 
havde med at gøre. Efter beregningerne faldt der ved Lyrskov Hede 
(nær Slesvig, hvor slaget mellem venderne og danskerne under anførsel 
af norske Magnus d. Gode fandt sted i 1043, - red. anm.) ikke mindre 
end 15.000 vender! Det kan yderligere nævnes, at der efter Harald Gilles 
Saga i ”Heimkringla” i året 1135 kom en vendisk flåde på 250 skibe til 
Norge, ethvert af fartøjerne  med 2 heste og 44 mand ombord - det er en 
hær på 11.000 mand og 500 heste! Fjenderne gjorde landgang ved køb-
staden Kongshelle, og efter en heftig belejring indtog, plyndrede og af-
brændte de denne store, befæstede by.  
 
Senere, i 1157, berettes der i Knytlingesaga om en vendisk flåde på 600 
(Saxo siger 1500!) skibe, der forliste på Hallandsskærene i den samme 
frygtelige uvejrsnat, hvor hertug Valdemar (den senere Valdemar d. Sto-
re, - red. anm.) efter mordet i Roskilde på sin flugt til Jylland kom i havs-
nød under Sejerø. 
 
Men når venderne i sådanne skarer kunne optræde på togter i så nordli-
ge farvande, da er det forståeligt, at de danske sydlige øer har haft stadi-
ge besøg af dem, og der er adskillige beviser for, at disse fjender ofte 
har siddet fast på øerne i længere eller kortere tid. Lolland var jo en tid-
lang venderne skatskyldig, og Falster var halvt vendisk, dens beboere 
gik fjendens ærinde og var ofte ligefrem i ledtog med ham. 
 
Derfor blev venderne et betydeligt befolkningselement, på øerne talte 
mange deres sprog, kunne optræde som tolke og holde taler på vendisk. 
Bemærkelsesværdigt er det, at når der var opbud af skibe til at drage 
mod venderne, henvendte man sig ikke før i sidste øjeblik til lollænderne 
eller falstringerne af frygt for, at disse skulle få tid til at advare fjenderne.  
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HJÆLP!! 
med at skaffe nye medlemmer til  

LOKALHISTORISK FORENING for VORDINGBORG. 
Medlemstallet falder. 

Vil du bare lade dette ske? 
Kan du gøre noget for at ændre dette? 

Kender du nogen med interesse for lokalhistorien? 
 
Du kunne jo f.eks. fortælle venner og bekendte om vores forenings arran-

gementer, besøg, foredragsaftener og om Guldgåsen, som man som med-
lem får tilsendt 4 gange om året. Samt om hvor billigt det er at være med-
lem. 

 
Kan du skaffe et nyt medlem – eller flere -  i løbet af 2011, del-

tager du i lodtrækningen om 
3 flasker god rødvin. 

 
 (Lodtrækningen finder sted i december 2011, og resultatet bekendtgøres i 

bladets decembernummer). 
 

Se næste side! 
 

gesøe Wich orienterede om arbejdet med slægtsforskningen. Poul Nielsen 
redegjorde kort for arbejdet med facaderådet. Knud Jensen orienterede 
om, at der ikke var foretaget interviews siden sidste generalforsamling.  
Kasserer Niels P. Christensen fremlagde regnskabet, som udviste et min-
dre overskud; regnskabet blev gennemgået og godkendt. Han oplyste, at 
der var kommet 17 nye medlemmer til, og at vi nu er 123 medlemmer. Ge-
neralforsamlingen enedes om et fortsat årligt familiekontingent på 100 kr.  
Arkivleder Else Gade Gyldenkærne orienterede om arbejdet i lokalarkivet 
og sognearkiverne. Hun oplyste, at der var 10 frivillige medarbejdet på ar-
kivet, og at der i årets løb har været ca. 300 personlige henvendelser på 
arkivet, og at der er indgået ca. 100 forespørgsler på mail. 
Formanden Preben E. Jensen orienterede om, at han ikke ønskede gen-
valg, det samme havde de 2 suppleanter, Knud Jensen og Ib Hartmann, 
meddelt bestyrelsen. Foreningen vil gerne takke alle tre for et godt og kon-
struktivt samarbejde gennem årene. 
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Forskelligt 
 

Hjælp til slægtsforskning 
 
Grethe Langesøe Wich tilbyder hjælp til slægtsforskning. Hun vil være 
til rådighed efter aftale. Er du interesseret, skal du blot ringe til Grethe 
på telefon 55 37 41 20.  
 

 
Generalforsamling 14. april 2011 

 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholdt den årlige, ordinære 
generalforsamling den 14. april 2011 i Medborgerhuset i Vordingborg. 
Der var ca. 30 fremmødte medlemmer. 
Efter den traditionelle forårssang indledte pensionerede Oberst Bjarne 
Hesselbjerg et foredrag om de Blå Baretter og behandlingen af dem. 
En motiveret og gribende orientering om arbejdet med Danmarks ud-
sendte og hjemsendte soldater. Han orienterede om det danske sam-
funds omsorg for og støtte til vores udsendte soldater og deres pårø-
rende. Danmark har siden 1948 udsendt soldater i internationale mili-
tære og humanitære, fredsstøttende operationer. Bjarne Hesselbjerg 
har selv i en del år været udstationeret bl. a i Eks-Jugoslavien, hvor 
han var leder for den fredsbevarende styrke. Foredraget belyste ud-
viklingen af de foranstaltninger, det danske samfund har iværksat for 
at støtte op om soldaterne og deres pårørende. Der var herefter stor 
spørgelyst til foredragsholderen. Bjarne blev belønnet med stort bifald. 
Foreningens formand, Preben E Jensen, bød dernæst velkommen til 
årets ordinære generalforsamling. Brian Devantier blev valgt til diri-
gent. Ulla Andersen og Jes Jensen blev valgt til stemmetællere. 
Formanden aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgang-
ne år: om det meget velbesøgte arrangement på Skovhuse Radarsta-
tion, hvor pensioneret major, Max G. Jensen, der har været chef på 
radarstationen, fortalte om radarstationens opgaver og udvikling. Om 
arkivernes dag, som blev afholdt i Kulturarkaden, om foredrag med 
museumsinspektør Kaare Johannessen vedr. ”Middelalderbyen Vor-
dingborg ”. Formanden orienterede ligeledes om de møder, som for-
eningen har deltaget i. Formandens beretning blev herefter vedtaget.  
Redaktøren for ”Guldgåsen” fremlagde beretning og fortalte kort om 
sit arbejde med bladet. Vordingborg Bank er nu sponsor for udviklin-
gen af bladet, således at det fremover udsendes i farver. Grethe Lan-
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Valdemar I.s påtænkte straffetog mod falstringerne var begrundet i dette 
forhold. 
 
Det var en ondartet svamp, der havde angrebet landet. Og der må være 
gået en storm af henrykkelse over 
det efter de sejre, som endelig be-
friede os for videre indtrængen af 
disse fremmede.  
 
Hvad havde befolkningen ikke lidt 
af nedværdigelse under denne 
hundredårige utryghedstid! Hvor 
krænkende for et ældgammelt, 
krigersk og fast bosiddende folk at 
deres landområde stadig befingres 
af en fremmed, beskidt race, deres 
marker lægges øde af gale folk, 
deres gårde plyndres og svies ned 
af farende pak.  
 
Fra mit højdedrag ser jeg ud over 
farvandene i øst og vest. Her, hvor 
valdemarsflåderne før samledes, 
flokkes nu kun fredelige, små fragt-
skuder. Men stedets ry som natur-
lig havn er det samme gennem de hundreder af år, og de små kuf’er, 
yachter, tjalke og everter - omtrent lige så store som vendertidens krigs-
fartøjer - ligger her og venter på passelig bør, eller de kryber herind i 
denne nødhavn for alle storme; thi rev og grunde skærmer det til alle 
sider mod søen. De halvthundrede skuder, som just nu letter og står ud 
mod øst i en stor sværm, med soldisens blide farver over deres røde og 
gule sejl - det er et gammelt billede. 
 
Heroppe fra mit stade er kontrasten iøjnefaldende mellem det sjælland-
ske og det lollandske landskab, i nord de herligt svungne bakkedrag om 
Vordingborg by med dens røde, lave tage og Gåsetårnets bastante mu-
re, kulminerende i det mærkeligt formede, høje ”Kulsbjerg”, der skyder til  
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vejrs som en knudetand i en rovdyrkæbe. I syd de evindelige flader kun hæ-
vende sig hist og her i et blånende skovbryn. Milevidt ser man over sunde 
og bælter til begge sider, hvor brisen nu stiger og jager den sejlende flåde 
bort med sig - ind i de drivende soltåger. 
 
På min vej tilbage til havnen bliver jeg ved indgangen til et lille, beplantet 
anlæg kaldt tilbage til nutiden ved synet af et skilt, hvorpå der står: Locomo-
tivkørsel forbydes! - Efter nogen søgen finder jeg godt gemt i græsset et 
gammelt, rustent jernbanespor, som peger lige ind mod haverne. Men hvad 
er meningen  med skiltet? - Er det skik, at øens indbyggere om søndagen 
går hen og tager et locomotiv og foretager udflugter med dette ad veje og 
stier og gamle, nedlagte jernbanespor, ind gennem parker og haver, lige-
som man andre steder farer i en bil! 
Det må være et farligt sted at opholde sig. Jeg skynder mig ombord, ihu-
kommende at det er søndag i dag. 
 
Medens den Masnedø tilhørende ”Kalv” kun er 5,9 tdr. land og er ubeboet, 
er hovedøen 280,8 tdr. land og har en stor gård, ”Masnedøgård”, på sin 

midte og et par enkelt huse 
foruden sin lille jernbane-
station og nogle små funkti-
onærboliger ved havnen på 
sydenden. Gården er på 20 
tdr. hartkorn og har 170 tdr. 
land under plov. Øen er 
helt uden skov og har kun 
træer i haverne ved boli-
gerne og i anlægget ved 
havnen. Denne blev åbnet 
for færgeforbindelse  med 
Orehoved på Falster i 1884 
og udvidet i 1893. Af bebo-
ere er her 176, og øerne 
hører under Vordingborg 
landsogn i Præstø amt.   
 
Øens højeste punkt på 
vestsiden er kun 6,5 m. 
”Kalven” er en ganske lav, 

flad og græsklædt holm, der kun synes at egne sig til rugeplads for søfugle. 
Da vi senere på formiddagen lettede og passerede den på vejen til ”Dyrefo- 
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pligten i Vordingborg. 
 
I 1949-1950 var Preben E. Jensen på Ladelund Landbrugsskole, hvil-
ket efterfølgende førte til ansættelser som underforvalter i Skørringe 
på Falster og gårdbestyrer på Jeshøjgård ved Næstved. 
 
Landbruget var imidlertid ikke hans rette hylde, og i 1953 startede han 
som lærerstuderende på Vordingborg Seminarium, hvor han afsluttede 
sin eksamen i 1958. 
 
I 1953 blev Preben gift med Annelise, som i årene fra 1954-58 havde 
Kinogårdens Kolonial. De har tre drenge: Bo, Henrik og Dan. 
 
Gennem årene som lærer i Vordingborg har Preben E. Jensen delta-
get i byens liv som en meget aktiv og virkelysten borger.  
I flæng kan det nævnes, at han har været leder af Kirkeligt Ungdoms-
arbejdes Ungdomsklub, Søspejderne, aktiv indenfor gildebevægelsen, 
lærer ved civilundervisningen på Vordingborg Kaserne,  afdelingsleder 
af Vordingborg Ungdomsskole, elevrepræsentant i Lærerhøjskolens 
bestyrelse, medlem af kulturelt samråd for Centrum-Demokraterne, 
medlem af menighedsrådet ved Vor Frue kirke, aktiv i Ældresagen - og 
altså også formand for Lokalhistorisk Forening for Vordingborg. 
 
Preben E. Jensens mål som formand for Lokalhistorisk Forening var at 
vedligeholde og udvikle de muligheder, som eksisterede i forvejen, at 
støtte samarbejdet med Lokalhistorik Arkiv og at arrangere folkeoply-
sende foredrag dels i foreningens regi, dels i samarbejde med folke-
universitetet, hvilket han som formand for Foreningen Norden var med 
til at starte op i 1986.  
 

 

Lokalhistorisk Forening vil gerne 
udtrykke sin tak til Preben E. 
Jensen for hans virke som for-
mand samt ønske ham alt godt i 
fremtiden. 
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Michael Gotlieb Bindesbøll, som levede 1800-1856 og regnes for dansk arki-
tekturs fader; hans søn var den berømte arkitekt, Thorvald Bindesbøll.  
Michael Gottlieb Bindesbøll var en meget selvstændigt arbejdende arkitekt, 

der gik sine egne stilmæssige veje. Især søgte 
han at undgå enhver form for stilefterligning. 
Han kendes som arkitekt for Lægeforeningens 
Boliger (Brumleby) på Østerbro i København, 
som blev opført som sunde boliger for arbejder-
befolkningen i hovedstaden, som i disse år plage-
des af tyfusepidemier. Disse bygninger er nu op-
taget i Kulturkanonen.  
Først og fremmest kendes han dog som arkitekt 
for Thorvaldsens Museum, som blev hans hoved-
værk. 
Her i Vordingborg kender vi ham som arkitekten 
til Statshospitalets første bygninger; disse blev 
fredet  i 1945.   
Hvor hospitalet tidligere i perioder havde op imod 

900 patienter, huser det i dag kun omkring 90.  
 
Google er brugt som kilde. 

 
 

Preben E. Jensen stopper som formand 
Af PET 

  
På Lokalhistorisk Forenings generalforsamling 
den 14. april 2011 meddelte foreningens for-
mand gennem de seneste 15 år, Preben E. 
Jensen, at han ønskede at trække sig tilbage 
som formand for foreningen. 
Preben E. Jensen blev født 1926 i Stokkemar-
ke Skovhuse på Lolland, hvor hans far var 
gårdejer.  
Han kom, som skik og brug var, ud at tjene 
som 18-årig, og i de følgende år arbejdede 
han rundt om i Danmark på forskellige gårde: 
Vennerslund, Bregentved, i Thy, Weibullsholm 
ved Landskrona og andre steder.  
Der blev også tid til et par højskoleophold, på 
Antvorskov og Askov, og til at aftjene værne-

Michael Gottlieb Bindesbøll 

Preben E. Jensen 
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den”, så vi, at dens grønne græstæppe går lige ned til stranden, hvor nogle 
enkelte store sten rager op, og den ligner hundreder af den slags småholme i 
vore farvande. 
 
Af fugle så vi under vort ophold på Masnedø ingen udover de mest almindelige 
arter. 
 

Afsnittet om Masnedø er redigeret og forkortet af redaktionen.  
Google er anvendt som kilde. 

 
 

 

De enestående kalkmalerierier  
i Vor Frue kirkes kor 

Af PET 

 
Kalkmalerierne i Vor Frue Kirkes kor, som netop er blevet istandsatte, er udført 
af den såkaldte Helligtrekongersmester omkring 1465. Historikeren Niels M. 
Saxtorph skriver i sin bog ”Jeg ser på kalkmalerier” følgende: 
”Helligtrekongersmesteren er navngivet efter sine malerier på hvælvene i Hel-
ligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke fra 1460’erne, men har tillige malet i 
Tystrup, og hans bedste arbejder er i Vordingborg. Hans kvindeansigter i den-
ne kirke er ophøjet sjælfulde i indhold og fuldendte i form.” 
Helligtrekongersmesteren stammer sandsynligvis fra Nederlandene eller har 
fået sin uddannelse dér, og hans værker anses for at være af meget høj kvali-
tet. Han kan være indkaldt af Christiern d. 1. for at udsmykke kapellet i Roskil-

de og er så blevet i Danmark en tid for at 
udføre forskellige andre bestillingsarbejder, 
altså bl.a. i Vordingborg. 
 

De fineste kalkmalerier i Danmark 
I korudbygningen bag altertavlen findes 5 
meget smukke kalkmalerier udført af Hel-
ligtrekongersmesteren - af mange vurderet 
som nogle af de fineste i Danmark. 
 
”Nord-kappe: Bebudelsen, Maria ses  ved 
en læsepult med hylder; en stor vase med 

blomster viser, at scenen skal opfattes som et interiør. Gabriel siger: ”Ave gra-
tia plena, dominus … Hil dig, benådede, Herren (være med dig)”; Maria svarer: 
”Ecce ancilla domini fiat mihi secundum verbum tuum … Se jeg er Herrens 
tjenerinde, ske mig efter dit ord”. Og hvor teksten netop på dette billede er 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:M.G._Bindesb%C3%B8ll_1848-49_by_I.W._Tegner.jpg
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overflødig! De en anelse tunge træk i de to ansigter fortæller rigeligt, 
hvad der sker de to imellem; billedet er malet af en af de få middelalderli-
ge mestre, der virkelig har forstået at give sine ansigter indhold. 

 
Nordøst-kappe: Besøgelsen. Heller 
ikke denne scene med Maria, der be-
søger Elisabeth - den unge vordende 
moder, der lykønskes af den den lidt 
ældre - behøver nogen tekst; de to 
sjælfulde, henførte kvindeansigter for-
tæller alt. Den nøje tegnede bygning i 
baggrunden viser, at dette foregår in-
dendørs. 
 
 

Øst-kappe: Jesu fødsel med Maria 
og Josef knælende ned i tilbedelse 
af deres lille barn. Stalden er teg-
net som en staklade med utilhugne 
stolper; krybben og dyrene danner 
staffage i baggrunden. 
 

Sydøst-kappe: Fremstillingen i tem-
plet. Yderst tv. en kvinde med en 
kurv med duer som offergave. Barnet 
på alteret rækker velsignende hån-
den frem mod Simeon - hvis det da 
ikke er et realistisk billede af et lille 
barn, der tager efter den voksnes 
næse. 
 
Syd-kappe: De hellige tre konger til-
beder barnet - Maria rækker det mod 
den ældste konge, som har lagt kro-
nen og byder guld frem. Den unge 

konge, Melchior, har turban på under kronen, et træk der også kendes 
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fra kapellet i Roskilde. Kongernes 
ansigter synes at være tegnet ef-
ter levende model.” 
 
Kalkmalerierne i Vor Frue Kirkes 
kor er netop meget fint og næn-
somt istandsat af eksperter fra 
Danmarks Nationalmuseum.  
De skal selvfølgelig ses på stedet. 
De er i høj grad et besøg i kirken 
værd. 

Kilde: ”Jeg ser på kalkmalerier” af Niels M. Saxtorph. 

 
 

Oringe 150 år 
Fra ”Helbredelsesanstalten for sindssyge ved Vordingborg” 

til 
”Psykiatrien Vordingborg”. 

Af PET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospitalet på Oringe har fungeret i 150 år som ramme om psykiatrisk 
behandling. De første bygninger rejstes i 1858 og var tegnede af arkitekt   

Psykiatrien Vordingborg ligger i smukke omgivelser 


