
20 

 

Vordingborger eller vordingborgenser? 
n lokallingvistisk debat fra 1949 

Red. af  PET 
  

Jeg bemærkede for nogen tid siden, at sekretær i Lokalhisto-
risk Forening, Viggo Zuschlag, i en artikel til Guldgåsen be-

GULDGÅSEN udgives af Lokalhistorisk Forening for Vordingborg sponsoreret af Vor-
dingborg Bank. 

Tryk: Steen Olsen, Mern. 

Ansvarshavende redaktør: Povl Erik Thomsen, 20 64 73 93, povlerik@hotmail.com 

       B 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 

Bestyrelse: 
Jes Jensen (formand)  40776447 
Niels P. Christensen (kass.)    55375825      
Viggo Zuschlag (sekr.)           55371428 
Grethe Langesøe Wich          55374120
(slægtsforskn.)  
Povl Erik Thomsen (red.)      20647393    
Brian Devantier (suppl.)        55373886 
Poul Nielsen (suppl.)             55375650 

Foreningens adresse: 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, Ørredbakken 5, 4760 Vordingborg, 
e-mail: jes@nyraad.net 

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv 
 
Lokalarkivet og arkivleder: Else Gade Gyldenkerne, tlf: 55363817, 
e-mail: lokalarkivet@vordingborg.dk 
 
Lokalarkivet har til huse i KulturArkaden på Sydhavnen i Vordingborg. 
Åbningstider: Tirsdag 10 - 16 ellers efter aftale med arkivaren. 
I arkivets læserum og lokalsamling er der åbent i bibliotekets almindelige åbningstid 

Foreningen har til formål at vække og 
nære interesse for egnens historie og 
at støtte indsamling og registrering af 
lokalhistorisk materiale. 
 

Guldgåsen udkommer fire gange om 
året. Bladet udsendes til medlemmer 
og fremlægges på biblioteker og lig-
nende steder. 

  

 

 Guldgåsen  nr. 2, 25. årg. 
April 2013 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 

 

LOKALHISTORISK FORENING FOR VORDINGBORG 
 

GENERALFORSAMLING 2013 
Torsdag den 18. april på KulturArkaden 

(se side 16 og 19) 

 
Torben Nørgaard fortæller om 

Masnedøfortet 

DER VAR ENGANG I 

 N Y R Å D  
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Theisenfamilien i Nyråd-Vordingborg 
Af Viggo Jacobi Zuschlag 

 

 
 
 
 
 
 
Under en lille rundfart i nybyggerkvarteret i Nyråd så jeg ovenstående ga-
deskilt på en af de nyanlagte gader. En hastig og ganske uprofessionel 
undersøgelse hos 10 tilfældige personer i kvarteret afslørede, at ingen 
vidste, hvem navnet Theisen hentydede til. I Verner Jensens lille hefte om 
gade- og vejnavne i Vordingborg var der heller ingen oplysninger om 
Theisennavnet. - Så hvem var Theisen? 

Nyråd har haft købstadsrettigheder for den sydlige del af landsbyen, og i 
mange år hed det købstaden Nyråd-Vordingborg. Det gav visse vanskelig-
heder med hensyn til skatte- og handelsforhold, hvor man i Nyråd stærkt 
følte konkurrencen fra Vordingborg. Omkring 1830 var Nyråd hårdt ramt af 
økonomiske vanskeligheder, og ideen om nedlæggelse af købstadsrettig-

Købmandsgården i Nyråd, som den ser ud i dag. Den var i familien  
Theisens eje i ca. 100 år. 
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TORBEN NØRGAARD FORTÆLLER OM MASNEDØFORTET  

 
I Guldgåsens decembernummer 2012 bragte vi en spændende artikel om 
Masnedøfortet skrevet af Torben Nørgaard. Anledningen var fortets 100-
års fødselsdag. 
 
Når Lokalhistorisk Forening holder generalforsamling den 18. april 2013 i 
KulturArkaden, indledes aftenen kl.19.00 med et foredrag af Torben Nør-
gaard, som vil fortælle om Masnedøfortets historie og give nogle bud på 
dets rolle fremover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Det gamle asyl i Nyråd. Det blev bygget i 1880 på et stykke opfyldt jord i den ene ende af 
gadekæret. I dag privatbolig. - Fra Lokalhist. Arkiv i Vordingborg 
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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 1. novem-
ber 2013 for at deltage i lodtrækningen                     

Et  herligt billede af en flok veloplagte arbejdere på Nyråd Teglværk ca. 1920. - Lok.hist. Arkiv 
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hederne opstod hos en kreds af handelsfolk i 
Nyråd, der foranstaltede en afstemning om 
spørgsmålet. Denne gav et lille flertal mod 
nedlæggelse af byens status som købstad. 
Byen blev beskrevet ”som en næringsløs, 
fattig by, der bare ved synet må opvække 
vederstyggelighed.”. 
 
Trods disse dårlige forhold for en handels-
mand flyttede købmand Frederik Lammers 
Theisen alligevel omkring 1835 til Nyråd. 
Han var født i Nakskov den 9. marts 1800 og 
var i 1826 blevet gift med Bartholine Charlot-
te Amalie Macheprang født i Stege 30. april 
1809. Frederik købte en papirmølle ved Vin-
tersbølleskoven og agtede derudover at ned-
sætte sig som købmand i byen. Han søgte 
om borgerskab i 1842, men på grund af stop 
for borgerskab fra 1826 fik Frederik først et 
sådant i 1846 efter ophævelse af den gamle 
forordning fra 1839. 
 
Det lykkedes vældigt godt for Frederik at 
konsolidere sig i det lille samfund. Familien 
blev efterhånden velsignet med otte børn. Han blev ejer af Købmandgården 
i Nyråd, som var bygget omkring 1830, og som var en typisk købmandsgård 
med alt, hvad dertil hører. En kilde fortæller, at der i Nyråd omkring 1845 
kun fandtes to betydende borgere, hvoraf Frederik var den ene. Han døde 
desværre 1852 kun 52 år gammel og efterlod sig en stor børneflok og en 
god købmandsforretning. 
 
Blandt børnene blev det sønnen Henrik Mathias Frederik Theisen, der førte 
købmandsværket videre i Nyråd. Han var født 18.12.1838 og blev først gift 
med Anna Marie Sophie Bøttinger og derefter med Jensine Hortense Ravn. 
Han blev købmand og indehaver af Købmandsgården og arbejdede sig ef-
terhånden op blandt de betydende borgere i den lille by. Han var med til at 
oprette mejeriet i Nyråd og blev medlem af bestyrelsen, og han deltog me-
get aktivt i etableringen af et asyl i Nyråd, hvilket der var et meget stort be-
hov for. Også her sad han i bestyrelsen og var med til at sørge for, at forhol-
dene for de mange fattige børn var tålelige (se side 19). I Sparekassen for 

Købmand Henrik Mathias Frederik 
Theisen.  
Foto fra 100 års jubilæumsbog for 
Sparekassen for Vordingborg og 
Omegn. 
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Vordingborg og Omegn sad han i repræsentantskabet fra 1886 til 1920 og 
var formand for tilsynsrådet fra 1920 til 1928. I sandhed en driftig mand. 
Han boede i sine sidste år i Villa Borg på Lindevej, nu Skovvej 70. Han dø-
de i 1928 og blev begravet i familiegravstedet på Vordingborg gamle kirke-
gård. 

 
 
Henrik Theisen efterlod sig to børn, Margre-
the og Jørgen Ravn Theisen. Jørgen blev 
født den 22.6.1883 i Nyråd og blev både 
døbt og konfirmeret i Vordingborg kirke.  
 
Han havde sin opvækst i Købmandsgården, gik i skole både i Nyråd og 
senere i Vordingborg. For at nå skole- og konfirmandundervisning red han 
på æsel til Vordingborg. Overleveringen siger, at han bandt sit æsel til en 
krog, som pedellen have slået ind i muren. Præsten gav ham i forberedel-
sen mg i viden og ug i opførsel. Han gik i lære som kommis, og med basis i 
sine oplevelser i læretiden skrev han senere en større artikel om en køb-
mandslærlings liv og læring. Han fortæller selv i sine betragtninger i forbin-
delser med fødselsdag o.s.v., at han havde klæbehjerne og derfor huskede 
meget af det, som både nyrådbeboere og vordingborgere berettede. Samti-
digt var han en læsehest, og hans interesser favnede bredt. Han elskede 
Vordingborgegnen og dens historie, og flittigt læste han kilderne og talte 
med mennesker, der overleverede fakta fra fortiden. Selve købmandshver-
vet interesserede ham vist ikke synderligt, og det resulterede i et salg af 

Villa Borg på Lindevej. Villaen tilhørte 
familien Theisen i flere årtier. Foto. 2012 

Købmand Jørgen Ravn Theisen. 
Efter sin mor fik Jørgen  

mellemnavnet Ravn. 
Fra Vordingborg Lokalhistorriske 

Arkiv 
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udvikling, den har været igennem, og ikke mindst om sin egen tid på kaser-
nen.  
Der blev vist billeder fra kasernen og fra de forskellige missioner, som Fal-
sterske Fodregiment gennem tiderne har deltaget i.  
Efter foredraget fortalte oberstløjtnant Per L. Hinrichsen sidste nyt om ka-
sernens forestående jubilæumsarrangement i september måned, hvor dron-
ningen kommer på besøg.  
Endelig gav oberstløjtnanten et kort, men meget aktuelt indblik i det arbejde, 
der i øjeblikket gøres - ikke mindst fra kommunens side -  for at bevare ka-
sernen i Vordingborg. 
 

Sidste nyt: Det lykkedes at bevare Vordingborg Kaserne. Hjemme-

værnskasernen i Stensved nedlægges og flyttes til Vordingborg. En del af 
Danilog forbliver i Vordingborg, mens resten rykkes til Ålborg.  
 
Men - omkring 150 arbejdspladser forsvinder i denne omgang. 
 

 

HJÆLP!! 
med at skaffe nye medlemmer til  

LOKALHISTORISK FORENING for VORDINGBORG. 
Medlemstallet er opadgående, men vi vil gerne være endnu flere 

Kan du gøre noget for at øge medlemstallet? 
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 2013,  

deltager du i lodtrækningen om 
3 flasker god rødvin. 

 
 (Lodtrækningen finder sted i november 2013, og resultatet bekendtgøres i 

bladets decembernummer). 
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FORSKELLIGT 
 

Generalforsamling 2013 
 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder generalforsamling 
torsdag den 18. april i KulturArkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg. 
 
Vi starter kl. 19.00 med et foredrag. Torben Nørgaard fortæller om 
”Masnedøfortet gennem 100 år”.  
 
Kl. 20.00 begynder generalforsamlingen. Forslag, der ønskes be-
handlet, skal være foreningens formand - Jes Jensen, Ørredbak-
ken 5, 4760 Vordingborg, mobil nr.: 40776447, mailadresse: 
jes@nyraad.net - i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.   

 
(Der vil som sædvanlig være fri entrè). 

 
 

Foredrag om Vordingborg Kaserne og Garnison  
 

Torsdag den 21. februar 2013 havde Lokalhistorisk Forening for Vording-
borg indbudt gæster og medlemmer til foredrag med major Peter Bjørn 

Jensen.  
 
Ca. 80 personer mødte op 
for at høre beretningen om 
Vordingborg Kasernes histo-
rie gennem de seneste 100 
år.  
 
Anledningen var Vording-
borg Kasernes og Garnisons 
100-års jubilæum. 
Peter Bjørn Jensen fortalte 
tørt humoristisk og fængs-
lende om kasernen og den 

Foto Google 
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Købmandsgården efter 100 år i familien Theisens eje. Jørgen Theisen flyttede 
til Villa Borg på Skovvej 70, hvor han boede sammen med sin kone og sin 
søster. Han blev i 1916 gift med en nyrådspige, Ingrid Elenora Nielsen, som 
døde i 1958.  
 
Han koncentrerede sig om forfattervirksomhed samt foredrag med et bredt 
spektrum af emner som f. eks. ”En fragtmandstur ad hovedlandevejen Vor-
dingborg-København”, ”Fortidsminder langs Sjællands sydkyst”, ”Agerkålen 
og dens bekæmpelse”, ”Om Napoleon”, ”I handelslære fra 1899 til 1903”, 
”Spredte træk af Vordingborg bys historie” og flere andre. Disse blev offentlig-
gjort i tidsskrifter og dagblade. Derudover blev det også til 9 radioforedrag om 
diverse emner. Alt var vel gennemtænkt og bearbejdet, og hans brug af kilde-
materiale var meget omfattende. 
 
Han kom en del i mit barndomshjem som en god bekendt af min far. Jeg hav-
de den fornøjelse at være sammen med ham en dag i hans sidste år. Nogle 
få uger inden han blev indlagt på sygehuset, kørte jeg ham en tur til Præstø, 
og på strandengene ved Nysø græssede nogle dejlige heste, som han kigge-
de længe på. Han fortalte mig, at han hele sit liv havde været meget interes-
seret i heste og i det hele taget af dyr og fugle og havde haft mange gode op-
levelser i denne verden. Det blev så den sidste gang, han kom uden for Villa 
Borg. 
 
Han døde efter kort tids sygdom den 4.1.1968 og blev begravet på familie-
gravstedet. 
Til det sidste var han trofast overfor Gud, Konge og Fædreland, og det kend-
tes i hans skrifter og tale. Han talte ofte med en skarp tunge. Med ham var det 
slut med købmandsslægten Theisen i Nyråd, som for byen havde været gode 
og velansete borgere. 
 
Som det fremgår af ovenstående er det således fuldt berettiget at opkalde en 
vej i Nyråd efter Theisenfamilien. 
 
Kilder: Vordingborg lokalhistoriske Arkiv, 100 års Jubilæumsbog fra Sparekassen for Vordingborg 
og Omegn, Vordingborg Dagblad, Verner Jensens lokalbøger, kirkebøger fra Vordingborg samt 
ældre nyråderes udsagn om familien Theisen. 
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Post Stine 
Af Jes Jensen 

 

Brev fra Købmand H.P.L. Krestensen, Nyråd brevsamlingssted, til postme-
ster Johannes Frederik Ferdinand Krarup i Vordingborg: Nøjagtig afskrift af 
skrivelsen - også med forskellige fejl. 
 
Da jeg har bragt i Erfaring, at Postbud Stine Rasmussen af Nyraad har gaaet 
omkring og udbredt usandfærdig Sladder om mig i min Egenskab som Funk-
tionær ved Postudvekslingsstedet i Nyraad, skal jeg herved tillade mig at op-
lyse, at da Landpostbudgangen her paa Egnen den 1ste Juli 1883 blev opret-
tet, anmodede nu afdøde Postmester Riis mig om, at udpege nogle Mænd til 
de respektive Router. De Router blev straks besatte, hvorimod Routen Vor-
dingborg - Nyraad, kun paa min indstændige Anmodning og under mit An- og 
Tilsvar blev givet ovennævnte Stine Rasmussen.  
 
Det var saaledes alene ved min Hjælp, at hun fik Pladsen, idet Postmester 
Riis under 9de Juni 1883 tilskrev mig Saaledes: ”Jeg vil prøve at tage Stine 
naar De vil sørge for, at hun gaar lidt bedre klædt, i det Hele taget bliver lidt 
mere soigneret, ikke sludrer for meget, passer Krammet ordentlig og inde-
staar for, at ikke bersørger Lokalbreve for egen Regning”. 
 
Hun Skal have paastaaet, saavel i Vordingborg som i Nyraad, at jeg skal ha-
ve tilbageholdt 17 kr. om Maaneden, som hun som Postbud var berettiget til 
at faa. Jeg skal hertil blot henvise til et Brev fra Riis til mig, lydende saaledes 
og dateret 30te Juni 1883: ”Da jeg efter Deres Anmodning gik ind paa at an-
tage Stine som Bud, stod det klart for mig, at hun ikke vilde kunne udføre 
Tjenesten uden at have en Mentor ved sin Side, og at der som Følge deraf 
falder en hel Del Arbejde og Ansvar paa Dem, er det ogsaa min Mening at 
overlade til Dem, at tildele hende efter Fortjeneste. 
      
Jeg vil derfor ogsaa kun berøre, at jeg havde tænkt mig, hun for indeværen-
de Maaned burde have 16 kr. og herefter 20 kr. Jeg tror nemlig ikke det er 
nødvendigt at lade hende stige ad Trappetrin, for jeg har sagt hende meget 
bestemt, at lader hun sig noget som helst komme til skyld, vil hun straks falde 
helt ned af stigen, idet jeg saa antager et andet Bud. 
 
Dog, det bedste Bevis paa min Sags Retfærdighed har jeg i, at Stine Ras-
mussen den 30te f.M. udbetalte mig (uden Tvang) 17 kr. som mit Tilgodeha-
vende for Besørgelsen af Posten i November Maaned. Med disse Oplysnin-
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I gamle kilder kan man støde på navneformer som Nyrud, Nyradtz Mark, 
Nyradh, Nyraadt, Nyrod, Nyrodt, Nyerøede Bye, Nyraad og flere andre 
varianter af samme navn. Siden 1972 har stavemåden været Nyråd. 
 
I vort område har vi ligeledes en del stednavne, der ender på -bølle. Det-
te ord er kendt fra ældre dansk og betyder udflyttergård, bebyggelse eller 
ligefrem landsby. Vi har således både Bakkebølle og Vintersbølle. De 
fleste ”bøller” kan tidsfæstes til efter år 1050 og har oprindeligt været en-
keltgårde eller udflyttergårde; sidenhen er flere huse blevet opført på ste-
det, og der har dannet sig en landsby 
 
Svend C. Dahl skriver i sin nye bog ”Stednavne - Sydlige Sjælland”:  
Nyråd, Vordingborg landsogn (år 1438 Nyrud). Ny + rydning; dvs den nye 
rydning. Nu en stor forstad til Vordingborg med 2.465 indb. i 2011. Om-
kring år 1682 var der 7 gårde (ifølge Henrik Pedersens opslagsværk). Og 
hartkorn udgjorde 23,28 td. htk. / lb. (Ørslev udgjorde 228,29).  

Vintersbølle, Vordingborg landsogn (år 1513 Wintersbøllæ). Wintar 
(mandsnavn) + bølle; dvs. Wintars udflyttersted. Selv om der er 4 gårde, 
har ejerlavet det mindste hartkorn blandt samtlige landsbyer i sydlige 
Sjælland. hartkorn udgjorde 8,54 td. htk. / lb. 
Bakkebølle, Vordingborg landsogn (år 1513 Backebøllæ). Bakki 
(mandsnavn) + bølle; dvs. Bakkis udflyttersted. Der er mange gårde, men 
de er ganske små. Omkring år 1682 var der 16 gårde (ifølge Henrik Pe-
dersens opslagsværk). Og hartkorn udgjorde 55,75 td. htk / lb. 

Ølvogn fra Nyråd Bryggeri i Valdemarsgade, ca. 1910. Lok.hist. Arkiv i Vordingborg 
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påklædt, altid samme snit såvel i gråt kamgarn som i blåt lærred; det sidste til 
arbejdsbrug. En figursyet jakke med høj krave og en lang nederel, begge med 
en enkelt rad knapper hele vejen ned. Af pynt blot en broche, ofte en kamé, 
og et ur med kæde. Solide snøresko til almindeligt brug og træsko, når hun 
gik i haven. I byen altid en sort filthat, der vel nærmest kunne karakteriseres 
som en Edenhat, men til sommerbrug i haven en Panamahat. En flot slank og 
rank dame selv da hun nåede 80’erne. 
 
I slutningen af 30’erne havde jeg min hjemmebyggede kano liggende i hen-
des have nogle få skridt fra stranden. Da var hun selv holdt op med at ro, men 
hun var stadig optaget af sådanne fartøjer, og hun fulgte det interesseret, da 
jeg forsynede kanoen med en udligger, så jeg kunne læne mig ud over siden 
og studere plante- og dyrelivet gennem en vandkikkert. 
 
Sidste gang jeg besøgte frøken Magius var en snevinter under krigen. Jeg 
skulle bringe hende et eller andet fra min mor - vistnok en kage - og stod på 
ski derud over markerne bag huset. Der var den gang ikke bebygget som nu, 
og sanatoriet var der heller ikke. Hun havde altid været interesseret i sport, så 
hun beså genkendende mine gamle telemarkski, som endnu den gang havde 
de originale spanskrørsbindinger (vidjebindinger), hvormed de var blevet for-
synet af fabrikanten i 1890’erne. I øvrigt blev jeg gæstfrit modtaget med kaffe 
og friske boller, og vi havde en meget engageret samtale om tidens begiven-
heder, krigens gang og den almindelige holdning dertil. Som datter af en kap-
tajn i hæren havde hun ikke glemt de slesvigske krige, så der var ingen tvivl 
om hendes holdning. 
 
Skrevet af Vilh. Marckmann januar 1996. 
 

 
 
 

Nyråd, Vintersbølle og Bakkebølle 
Af Jes Jensen 

 

Vi har i Danmark en række bynavne, der har endelsen -rød. Rød betyder ryd-
ning. Disse byer er oprindeligt anlagt i gammelt skovland, og endelsen -rød er 
ikke sjældent sammensat med personnavne - vel navnene på de mænd, der 
først ryddede skov på stedet. Herhen hører også navnet Nyraad, den gamle 
købstad ved Vordingborg. Navnet blev tidligere skrevet Nyruth, som betyder 
den ny rydning i skoven, og denne har jo ligget i den store skov, Stensved.  
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ger falder hendes Beskyldninger til Jorden og jeg indlader trøstig Sagen til 
mine Medborgeres Dom. 
 
Nyraad i December 1885 
H. P. L. Krestensen 
 
I 1880 startede man postomdeling i 
Nyråd. Udgangspunktet var køb-
mand Theisens købmandsgård, og 
Post Stine klarede omdelingen. 
Købmanden var H P L Krestensen. 
Senere blev der posthus på Nyråd 
Station, men det blev nedlagt ved 
Kalvehavebanens ophør i marts 
måned 1959. Derefter var der post-
huse forskellige steder i byen, bl.a. 
Nyråd Hovedgade 45 - indtil post-
væsenet engang i 1980erne  opret-
tede et nyt i brugsen netop der, 
hvor Post Stine holdt til 100 år tidli-
gere. 
  
Når Krestensen skriver, at ”jeg tror nemlig ikke, det er nødvendigt at lade 
hende stige ad Trappetrin”, betyder det, at han ikke mener, hun skal stige et 
skalatrin - altså på den lønskala, hvorefter postbude blev aflønnet. 
 
 
 
 

Holger Munk 
1892- 1974 

Af Viggo Jacobi Zuschlag 

 
Nordøst for Nyråd i det istidsbakkede område kaldet ”Munks Banke” ligger 
en lille lund, hvor Holger Munk og hans kone Esther ligger begravet. Stedet 
og vejen er frivilligt fredet og af familien overdraget Danmarks Naturfond. 
Holger Munk fortjener som ægte nyråder en kort omtale i dette temanum-
mer. Han blev født på Munksgård, som lå i nærheden af gravstedet, den  
17.7.1892. Hans far var Rasmus Pedersen Munk og hans mor hed Ane. 
Han var et barn, som havde store evner for iagttagelse af livet såvel på går-

Nyråd Station med den gamle mølle i baggrun-
den. Her var der posthus til 1959. - Foto Lokal-

historisk Arkiv i Vordingborg 
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den som i den omgivende natur. Han fik sin første skolegang på skolerne i 
Nyråd og sluttede sin skolegang af med realeksamen fra Skolen på Kirke-
torvet i Vordingborg i 1909.                                       

Tilsyneladende havde han ingen 
interesse i at uddanne sig indenfor 
landbruget, men lod sig optage på 
Vordingborg Seminarium, hvor han 
bestod lærereksamen i 1913. Han 
var meget engageret i sit semina-
rieliv med tegninger og tekster i 
elevbladene.  
 
I 1914 tog han faglærereksamen i 
gymnastik, var højskolelærer i 
1914-15 og blev derefter lærer ved 
Frederikssund Private Mellem- og 
Realskole. Tegneeksamen bestod 
han i 1916 efterfulgt af ansættelse 
ved den lokale handelsskole, som 
han blev forstander for i 1919.  
 
I sin uddannelsestid tegnede og 
malede han særdeles flittigt, men 
han indså, at forfattergerningen var 
fremtiden for ham. Blandt hans 

efterhånden mange, mange værker kan nævnes ”Hættemågens træk”, 
”Hesten i Sydsjælland gennem 200 år fra 1700 til 1900”, ”Mindets lyse spil” 
og adskillige historiske studier om natur og landbrug.  
 
Den mest kendte afhandling fra hans hånd handler om de sjællandske ryt-
tergodser, og den vakte berettiget opsigt. Den blev antaget og forsvaret 
som disputats ved det historiske fakultet på Københavns Universitet og god-
kendt i 1955.  
 
Holger Munk kunne derefter kalde sig dr. phil, som den første uden akade-
misk uddannelse. Adskillige af hans værker kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i 
Vordingborg i KulturArkaden.  
 
Holger Munk døde 3.9.1974 i Frederikssund efter et rigt og produktivt liv. 

Holger Munk fotograferet ved jubilæet for Sko-
len på Kirketorvet i 1969. Her kunne han fejre 
sit 60-års jubilæum som realist. Han holdt di-
missionstalen for dette skoleårs realister.   
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mormors fælles somre, da de som børn var naboer på Strandvejen. Eller må-
ske var det Ved Stranden, for mormor voksede op hos Ferslews, hendes tan-
te og onkel, i Nationaltidendes hus, det tidligere Hotel Royal, nu Domus 
Technica, overfor Christiansborg. Min mormor, Jutta Heegaard, var ”udlånt” 
til familen Ferslew, fordi deres jævnaldrende datter Anna var enebarn, og 
Jutta havde mange søskende hjemme på forpagtergården Store Idalund ved 

Sakskøbing. Der var således tale om en slags udligningsordning i familien. 
Hun gik nu i skole sammen med sin plejesøster, Anna, og muligvis også med 
Ulrikke. De har i hvert fald senere mødt hinanden hos Ferslews, for frøken 
Magius fortalte, at de der havde truffet Herman Bang, hvis bøger de begge 
var optaget af. 
Frøken Magius var en statelig dame, høj og rank, et markeret ansigt med 
buet næse, og det grå hår samlet i en lille knude i nakken. Næsten militærisk 

Frøken Magius i sin smukke 
have, 1920. - Foto: Lokalhist. 

Arkiv i Vordingborg. 
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Når man skulle i vandet fra Ullestorp, gik man ned over skrænten gennem 
bæltet af træer og buske, gennem forhaven - en smal strandeng - krydsede 
spadserestien, som Vordingborg Turistforening havde anlagt langs stranden, 
og gik ud ad en bro til badehuset, der stod på pæle, hvor vandet var ca. en 
meter dybt. Der klædte man sig om, åbnede døren ud mod vandet og kunne 
så springe i eller gå ned ad trappen. Der var kun eet rum i badehuset, så 
herrer og damer badede efter tur. 
 
Lidt længere henne ad stranden var endnu et par badehuse. De hørte til et 
hus, som nu er borte. Var man ikke gæst hos frøken Magius, gik man op til 
det lille, røde hus, hvor man kunne leje en 
nøgle til et af badehusene. Det kostede 15 
øre i timen. Det var for øvrigt omtrent samme 
pris, som man måtte give i entré til den kom-
munale badeanstalt ude ved fyret på Ore 
Strand. 
 
Til Ullestorp hørte i mange år en lille kajakag-
tig båd, som godt kunne være bygget af eje-
rinden. På  et billede i en bog fra 30’erne, 
K.V. Palslev: Kanoer, bygning og brug er 
gengivet et fotografi af frøken Magius roende 
i båden iført sin karakteristiske fin-de-siecle 
spadseredragt og hat. Måske på vej til Vor-
dingborg efter varer til husholdningen. (Her 
må jeg have husket forkert. Jeg må have set 
billedet i en anden bog, som jeg endnu ikke 
har fundet. Dec. 1998, W.M.). 
 
I de senere år hentede hun og frøken Olsen 
varer hjem på deres cykler, som var forsynet 
med specielt konstruerede bagagebærere, hvorpå spånkurve kunne fast-
spændes med remme. Somme tider placeredes cyklerne i vores gård - bag 
faders butik, som lå lige overfor Gåsetårnet - og så spadserede damerne 
ned gennem Algade med deres kurve på armen. Efter endt indkøbstur kun-
ne det hænde, at de blev til kaffe eller aftensmad, som i godt sommervejr 
indtoges på verandaen med udsigt ned gennem haven, der lå med sine plæ-
ner og store træer, sådan som den havde set ud, siden morfar kom som lær-
ling i forretningen i 1860’erne. Det var derfor kendt og fortroligt område, og 
jeg husker, at efter min mormors død i 1929 sad frøken Magius en dag og 
fortalte med sin omhyggelige, gammelkøbenhavnske udtale om hendes og 

Frøken Magius,1890. 
Foto: Lok. Hist. Arkiv 
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I Nyråd findes ”Munksgårdsvej” allerede. Alligevel kunne det være en 
god, lokalhistorisk gave fra kommunalbestyrelsen til de gode nyrådfolk 
at kalde en vej Holger Munksvej. - Denne idé er hermed givet videre til 
rette vedkommende! 

 
 

 
Frøken Magius 

Af Vilhelm Otto Ludvig Marckmann  
(red. af PET) 

 
Vilhelm Otto Ludvig Marckmann blev født i Algade 105 overfor voldgra-
ven den 5. marts 1919 og døbt 17. april af pastor Smith i Vordingborg 
Kirke. Hans forældre var manufakturkøbmand Harald Marckmann (død 
1945) og lærerinde Gerda Marckmann f. Heegaard-Jensen. Vilhelm 
Marckmann døde 26. december 2009, 90 år gammel, efter et langt liv i 
det danske skolevæsens tjeneste. Han efterlod sig nogle erindringsbla-
de, hvorfra følgende smukt fortalte kapitel er hentet: 

Munksgård ca. 1920. Holger Munks barndomshjem 
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Når man fra Vordingborg Nordhavn følger strandpromenaden mod øst, går 
forbi herregården Marienlyst og derefter følger strandstien langs den skov-
klædte klint og fortsætter ud forbi Florket, kommer man til Vintersbølle 
Strand. Der, hvor nu børnesanatoriets parkanlæg strækker sig hen til Vin-
tersbølle Skov, var tidligere åbne marker, og kun et par spredte huse lå på 
skrænten nede ved stranden. Et af dem er der endnu, midt i sanatoriets 
terræn. 
 
Der boede frøken Magius, min mormors barndomskam-
merat. Når vi skulle besøge hende, kom vi gerne ad 
strandstien. Vi stillede vore cykler nedenfor den træbe-
voksede skrænt og gik så op ad en zig-zag-trappe. Når 
man var kommer op ad trap- pen og hen ad et lille stykke 
sti, var man på græsplænen foran huset, og sommerdage 
var der modtagelse på den åbne veranda. Herfra kunne 
man se over til Falster, til Sortsø Gab og Farø, og når 
vejret var til det, var der stillet en meterlang, terrestrisk kikkert på en tre-
kantet hylde over rækværkets sydøstlige hjørne. Så kunne man se menne-
sker færdes på Falster, og man kunne studere rigningen på de mange 
små og store sejlskibe, der passerede gennem Storstrømmen. Mange ga-
leaser, forskellige typer skonnerter, jagter, kuttere og kragejoller. Desuden 
det fine, lille dampskib, der gik i rutefart mellem Masnedsund og Stubbekø-
bing. Der var nok at se på, når man en sommereftermiddag havde været i 
vandet, fået saftevand og kage og nu sad og lyttede til de voksnes samta-
le. 
 
Frøken Magius var samtalens centrum. Foruden sin avis havde hun radio, 
så hun var velorienteret såvel om verdenssituationen som om indenrigske 
hændelser, billedkunst og litteratur. Ofte var der et par liggende gæster, 
familiemedlemmer eller venner fra København, og der var søndagsgæster 
fra Vordingborg, f. eks. min mormor, der som nævnt var en barndomsven 
af frøken Magius, mine forældre og os børn. 
 
Mens vi var cyklet derud gennem Marienlystskoven, kunne der være 
togrejsende, der var stået af ved Nyråd Station og med vognmandsbil blev 
kørt ad vejen ned over markerne til bagsiden af huset. Indkørslen blev 
overvåget fra køkkenet, hvor frøken Mathilde Olsen havde travlt med mid-
dagen, der skulle serveres kl. 12. Frøken Olsen, der nu var en midaldren-
de dame, havde været hos frøken Magius fra hun var ung, og hun deltog 
altid i selskabeligheden, når hun ikke var optaget i køkkenet. Hun var an-
sat, men hun var også en ven. Efter middagen eventuelt en spadseretur, 

Lok. hist. Arkiv 
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visit hos høns og bier og et eftersyn af urtehaven under vejledning af frøken 
Olsen og frøken Magius. Kaffen blev nydt i havestuen. Den var ikke helt kon-
ventionelt møbleret. Blandt andet stod her en stor høvlebænk. Den var per-
fekt rengjort og lakeret, og der var hverken spåner eller savsmuld på gulvet; 
men der blev hyppigt arbejdet ved den, f. eks. når frøken Magius lavede mø-
beldele, skrin og æsker, som hun pyntede med udskæringer i forskellige 
klassiske mønstre, ofte almuemønster, smukke genstande, som var meget 
kærkomne gaver. 
 
Værktøjet lå naturligvis helt i orden, når det ikke blev brugt. I et tilstødende 
værelse stod en drejebænk. Den har jeg set brugt til runde trææsker og dre-
jede dekorationer. I dette værelse var en ydervæg mod nordvest. Udefra 
kunne man på denne væg se et tilmuret vindue. Forklaringen gav frøken 
Magius. Da hun havde tegnet huset, som hun ønskede det bygget, viste hun 
for en ordens skyld tegningen til en arkitekt. Han foreslog et vindue i denne 
væg, og frøken Magius syntes, at det havde han nok ret i; men da huset var 
færdigt, fandt hun, at der alligevel ikke skulle være et vindue der, så hun mu-
rede det til igen med egen hånd. 
 
Da huset skulle navngives, udskrev frøken Magius en konkurrence om det 
bedste navn. Blandt forslagene var idéen at bruge en kombination med 
”torp”. Forslaget fandtes godt, og da hendes fornavn var Ulrikke, kaldte hun 
sit hus for ”Ullestorp”. 

Frøken Magius’ hus Ullestorp i Nyråd, . 
Foto Lok.Hist. Arkiv 


