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Spredte træk af historien om realskolerne i Vordingborg. 
Viggo Jacobi Zuschlag 

 
 

Forløberne for latinskolerne var domskolerne eller katedralskolerne, hvor de 
ældste blev etableret i tidlig middelalder i Lund, Roskilde, Viborg og Ribe. Det 
var primært skoler, der uddannede disciplene (eleverne) til diverse embeder 
indenfor kirken og deslige. Senere i middelalderen opstod i mange købstæ-
der skoler, som  også prøvede at tilgodese det verdslige liv.  
 
Efter Reformationen i 1536 blev det ved Kirkeordinansen (et kirkemøde) i 
1537 bestemt, at alle købstæder skulle have en skole. 
 
Således også Vordingborg. Skolen her blev bygget på søndre side af Kirke-
torvet omkring 1550 og virkede stort set som latinskole til 1846, hvor den blev 
nedlagt. 
I 1810 forærede konferensråd Niels Ryberg latinskolen en gård beliggende  
 

Den ny Realskole tegnet af arkitekt Fr. Wilsbech og bygget 1887-88  
Frederik den Syvende står nu andetsteds på pladsen 
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Herover: Kongefamilien modtages på havnen. Forrest ses Frederik IX og dronning 
Ingrid, Bag dem står prinsesserne Margrethe og Benedikte. - Året er 1957. 

Herunder: Royalt besøg i 1979 - foruden dronningen ses borgmester Børge Lund-
gaard, prins Henrik og de to små prinser, Frederik og Joachim. 

 -  
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Foredrag på KulturArkaden: 
LINDHOLM - ET ISOLERET TILFÆLDE 

 
På den lille ø Lindholm i Stege Bugt blev der i 1926 oprettet en forskningsstati-
on, hvor der skulle forskes i mund- og klovsyge. Det blev en ganske særlig 
arbejdsplads, som fra starten fungerede som et minisamfund. 
I 2012 udgav Finn Jørgensen, der var forvalter på Lindholm gennem 18 år en 
bog om den arbejdsplads, som gennem årene fik så stor betydning for rigtig 
mange mennesker.  
 
Finn Jørgensens bog handler primært om dagligdagen på Lindholm, der er 
blevet kendt for sin helt særlige arbejdspladskultur. Alene det at alle medarbej-
dere enten har boet på øen eller er kommet sejlende til med færgen hver mor-
gen har givet et særligt sammenhold. 
Med udgangspunkt i sin bog holder Finn Jørgensen foredrag i KulturArkaden 
den 18. september.  
 
Forfatteren får ved den lejlighed selskab af to tidligere kolleger, der kan sup-
plere hans fortælling. Det er tidligere afdelingsforstander, civilingeniør Jørgen 
Christian Lei, der også har været konstitueret direktør på Lindholm, og senior-
forsker og dyrlæge, Jens Nielsen. De vil supplere Finn Jørgensens fortælling 
med de mere videnskabelige og forskningsmæssige aspekter omkring Lind-
holm. 
 
Tid: Onsdag den 18. september kl. 19. Sted: KulturArkaden, Vordingborg. 
Entre: 50 kr. + gebyr. 
  

 
ROYALT BESØG I VORDINGBORG 

 
Den 5. september får Vordingborg som bekendt besøg af regentparret, dron-
ning Margrethe og prins Henrik.  
Anledningen er fejringen af Vordingborg Kasernes 100-års jubilæum. Efter 
besøget på kasernen vil dronningen og prinsen blive vist rundt på Danmarks 
Borgcenter.. 
Det er ikke første gang dronning Margrethe er i Vordingborg, Hun har besøgt 
byen adskillige gange, bl.a. i 1957 og 1979. - Se blot disse billeder: 
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på nordsiden af Kirketorvet, og da latinskolen blev nedlagt, blev det stærkt 
debatteret, om man skulle oprette en ny eksamensskole. Vordingborg kom-
mune arvede latinskolens bibliotek samt andre effekter, så de ydre rammer 
var i orden. Kommunen gav yderligere et kontant bidrag, og resultatet blev, 
at universitetsdirektionen, som havde tilsyn med eksamensskolerne, frem-
lagde en skoleplan for en ”Videnskabelig Realskole” i Vordingborg. Den 
blev indviet den 11. juni 1847 med cand. theol. C. Hjorth som bestyrer og 
var en direkte fortsættelse af den gamle ”sorte skole”, latinskolen. 
 
Borgerskabet 
bakkede ikke 
skolen op, og 
høje skolepen-
ge og lave læ-
rerlønninger fik 
i de kommende 
år elevtallet til 
at gå ned, og 
man påtænkte 
omkring 1860 
at nedlægge 
skolen.  
 
En interesseret 
og ivrig borg-
mester, etats-
råd Oxenbøll(se Guldgåsen nr. 2, 2011), frelste dog skolen med sin ihærdi-
ge indsats, og den fortsatte fra 1. maj 1860 som Vordingborg Realskole 
med overlærer Ørum som den inspirerende leder.  
 
Det lykkedes at føre skolen videre, og i 1888 indviede man den nye skole-
bygning, som stadig ligger på Kirketorvet, og som gav Realskolen helt nye 
muligheder.  
 
Omkring sig samlede Ørum en række af solide og begavede lærere. En del 
af dem grundede i 1882 Vordingborg Seminarium, som under svære løn- og 
undervisningsforhold startede læreruddannelsen i Vordingborg. 
 
Realskolen var den institution, som ved tilvejebringelse af såkaldt borgerlig 
dannelse var med til at videreudvikle den position, som skolens forældre-
kreds havde i det lille bysamfund, som Vordingborg var. Alligevel var det en  

Den gamle realskole på Kirketorvet blev nedrevet i 1888.  
Foto fra Vordingborg arkiv. 
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tid, hvor tanker om frihed og demokrati groede, og hvor håndværk, industri 
og handel kunne trives og få byen til at vokse. Realskolen rummede i disse 
år fire mellemskoleklasser og en realklasse. 
 
I 1931 dimitterede skolen det sidste hold med realeksamen i denne omgang. 
Vordingborg Kommunale Mellem- og Realskole var imidlertid flyttet til de 
gamle skolebygninger i Algade 89, hvor Borgerskolen hidtil havde været. I 
1927 byggede Seminariet, der forlængst var statsanerkendt, en ny øvelses-
skole ved Kuskevej, den såkaldte Gule Skole. som blev indviet 6. juni  Ele-
verne fra Borgerskolen i Algade blev nu fordelt mellem Marienberg Skole,  
Skolen på Kirketorvet og den ny Øvelsesskole ved Kuskevej. som fik seks 
klasser med 123 børn.  
 
Ved Øvelsesskolen blev lærere ansat, som man mente var kvalificerede til 

undervisning af se-
minarieelever i 
praktisk skoleger-
ning. Enkelte af 
dem havde tillige 
ordinær undervis-
ning på seminariet. 
- Betegnelsen for 
disse var øvelses-
skolelærere. 
I 1930’erne skete 
der virkelig mange 
ting i Vordingborg, 
som også fik betyd-
ning for skoleområ-
det.  
 

Efter meget vanskelige forhandlinger mellem kommunen og seminariets le-
delse overtog kommunen Den gule Øvelsesskole som mellem- og realskole. 
En kreds af lærere med forstander Jul fra Seminariet i spidsen lagde i 1935 
grunden til en gymnasieuddannelse, som foregik på Seminariet og på Øvel-
sesskolen. 
 
 I 1938 overtog kommunen gymnasieuddannelsen, og i 1939 flyttede Semi-
nariet til de nye bygninger og overlod de gamle til Gymnasiet, som også inde-
holdt en mellem- og realskole.. De lærere, som kom til at virke ved denne   

Den gule Øvelsesskole, som Seminariet indviede i 1927. Den blev 
senere købt af Vordingborg Kommune, som her etablerede en 

mellem-og realskole. 
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FORSKELLIGT 
 

HVAD SKAL DU LAVE PÅ TIRSDAG? 

De flittige medarbjdere på lokalarkivet i Vordingborg søger nye 
kolleger til registrering 

 

Arkivet indsamler arkivalier og billeder om livet i Vordingborg gennem tiden. 
Vores indkomsthylder bugner, og det hele skal registreres og lægges på ma-
gasin og billederne skal scannes, så der er arbejde nok at tage fat på. 
Vi mødes hver tirsdag mellem kl. 10 og 16 - nogle kommer om formiddagen, 
andre om eftermiddagen, og de rigtig seje kommer hele dagen. 
 
Kvalifikationer 
Du er vant til at bruge computer (vi skal nok oplære dig i de programmer, vi 
benytter) 
Du har en god sans for systematik og orden 
Du staver godt 
Du har interesse for lokalhistorie 
Kendskab til lokalområdet er absolut et plus – men det skal ikke afholde til-
flyttere fra at melde sig. 
 
Vi holder til i Kulturarkaden på Sydhavnen. 
Alle medarbejdere (undtagen arkivlederen) er frivillige og ulønnede, til gen-
gæld er der kaffe, te og kage i pausen. 
 
Skriv eller ring til arkivleder Else Gade Gyldenkærne, hvis du tror, det er no-
get for dig. Her kan du også få mere at vide om arbejdet på arkivet. 
Mail: eg@museerne.dk     Tlf: 22 77 62 31 
 

 

 

Her arbejder vi hver tirsdag Vi laver også udstillinger 
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På toppen af et af tårnene satte Valdemar en 
guldgås for at spotte de tyske købmænd.  
 

År 1363 
I dette år møder vi første gang dronning Margre-
the den 1. Hun opholder sig på Vordingborg 
Slot, hvorfra hun hentes til København for at 
blive trolovet med Håkon af Norge, søn af kong 
Magnus Smek af Sverige-Norge.  Hun er sin 
fars bedste handelsvare og bliver gift allerede 
som 10-årig. Sidenhen - efter at hun af rigets 
stormænd  var blevet valgt til ”Fuldmægtig Frue 
og til Husbonde og til ganske Rigens af Dan-
mark Formynder” - opholdt dronningen sig ofte 
på Vordingborg Slot. 
 

År 1439 
Til slut en lille spændende skrøne: Det siges, at der ligger en 6 kilo tung gås i 
massivt guld på havsens bund i Storstrømmen ud for Vordingborg. Den skulle 
være faldet af det skib, kong Erik af Pommern i hast forlod borgen på i 1439.  
Den gås, der i dag skræpper på toppen af Gåsetårnet, blev først sat op i 1871 
og er kun forgyldt. 

Kilder: Forskellige opslag på google  

 

Kong Erik af Pommern 
bortførte Valdemar Atterdags 

gyldne gås, da han forlod 
riget i 1439 

Blot en 
kopi 

Dronning Margrethe den 1.  
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skole, blev 
derefter kaldt 
gymnasielære-
re og var kom-
munalt ansat-
te. Her var så 
op til 1958 den 
eneste skole i 
selve Vording-
borg by med 
realeksamens-
ret. Presset på 
skolen blev 
derfor temme-
lig stort, hvilket 
de private eksamensskoler i Lundby og Nr. Alslev nød godt af. 
I 1958 afskaffede man generelt mellemskoleklasserne og indførte en tre-
klassers realafdeling.  
 
På Kirketorvets Skole fik man også oprettet en realafdeling, der dimitterede 
sit første hold i 1961. Den flyttede i 1973 med til Iselingeskolen, og i 1978 
blev realafdelingerne afskaffet. Det sidste hold, der fik realeksamen fra Ise-
lingeskolen dimitteredes i 1978. Også Gymnasiets realafdeling havde deres 
sidste dimission i 1978. 
 
Jeg har i det ovenstående udelukkende beskæftiget mig med realskolen i 
selve Vordingborg by. Nedlæggelsen af denne skoleform var ikke lige vel-
kommen alle steder. Den har haft uvurderlig betydning og dannede i mange 
år grundlaget for ansættelse indenfor etaterne.  
 
Og det har vel også haft betydning, at ganske mange kvinder her fik en ud-
dannelse, som senere kunne give dem status og erhverv. At få en realeksa-
men dengang var et vigtigt stadium i de unges liv og var begyndelsen til 
voksenlivet.  
 
På den anden side må man dog sige, at uddannelsesmulighederne i dag er 
så mangfoldige, at der er nok at vælge imellem for alle, uanset hvilke evner 
og anlæg den enkelte elev besidder. 
 
Kilder: Lokalarkivet i Vordingborg, årsskrifter fra Seminariet, forskellige artikler fra Google. 
Jubiæumsskrifter fra jubilerende realklasser.  

Den gamle borgerskole i Algade 89 blev bygget omkring 1888 og var i 
1927 godt nedslidt. Den blev renoveret inden Mellem- og Realskolen 

flyttede ind. Den blev overtaget af Vordingborg Bibliotek omkring 1938. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Goose_Tower_Spire.jpg
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VORDINGBORG SLOT 
PET 

 
Nu nærmer det tidspunk sig, hvor Danmarks Borgcenter åbner området ved 
slotsruinen for publikum. Voldgraven er genskabt, og det ny museum er godt 
og vel på vej.  
Vi ved, at her var der kongeborg og regeringssæde i hvert fald fra Valdemar 
den Stores tid omkring 1160 indtil 1439, hvor kong Erik af Pommern frasag-
de sig tronen og forlod Danmark. 
 
Mange år senere - i 1673 - byggede Frederik den 3. et nyt slot på stedet til 
erstatning for de noget brøstfældige, gamle bygninger. Dette slot skulle være 
bolig for kongens søn, prins Jørgen. Prinsen boede imidlerid kun kortvarigt - 
hvis overhovedet - på det nyopførte slot. Han forlod nemlig Danmark i 1683, 
idet han blev fornemt gift med prinsesse Anne af England. Da hun i 1705 
blev engelsk dronning, gav hun sin gemal titel af storadmiral af Irland.  
Så man forstår måske godt, at prins George, som han kaldtes i England, lod 
sig friste til at forlade sit fine, ny slot i Vordingborg.  
 
Holger Munk (se Guldgåsen nr. 2, 2013) fik i 1957 udgivet et lille hefte, hvori 
man finder en interessant beskrivelse af forholdene på slotsbanken for 250-
300 år siden. Ikke mindst fortæller han spændende ting om Gåsetårnet, som 
på den tid slet og ret blev benyttet som fængsel.  
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Omkring år 1200 
Det er også på Knud den 6.’s tid - dog måske først under Valdemar Sejr, 
som regerede 1202-1241 og var bror til Knud - at bl.a. Sct. Andreaskirken 
bliver bygget. Ligeledes opføres en ringmur af munkesten samt et 30 meter 
langt stenhus, som kan have været kongens bolig. 
 

Frem til år 1340 
Efter Valdemar Sejr fulgte hans tre sønner, 
som i forskellig grad udførte mindre udvi-
delser af borgen: Erik Plovpennig 1241-
1250, Abel 1250-1252 og Christopher den 
1. 1252-1259. Derefter regerede Erik Klip-
ping, Erik Menved og den ulyksalige Chri-
stopher den 2., som mistede det danske 
rige - definitivt i 1332. Christopher  efterlod 
sig imidlertid en lille søn, som blev opfo-
stret ved det kejserlige hof i Sydtyskland, 
hvor han fik en fyrstelig opdragelse. Hans 
navn var Valdemar.  
 

År 1360 
Just nævnte Valdemar kom til at spille en 
helt afgørende rolle i genoprettelsen og 
samlingen af Danmark. Han fik senere til-
navnet Atterdag - og var konge 1340-1375. 
 

Under Valdemar Atterdag fik borgen stort 
set sit endelige udseende. Det blev en 
prægtig kongeborg, den største og stær-
keste i Nordeuropa. Dateringen 1360 er 
baseret på dendrokronologiske undersø-
gelser af pæle anvendt i det ny anlæg 
ved udvidelsen af borgen. Undersøgel-
serne viser, at træet er fældet i vinteren 
1358-59. - Valdemars imponerende borg 
dominerede landskabet med 9 fæst-
ningstårne og 12 halvtårne forbundet  af 
op imod 8oo meter fæstningsmur i ca. 8 
meters højde. 
At det var en stærk fæstning bevistes ved hanseaternes 2 år lange forgæ-
ves belejring af borgen i 1468-70. 

Valdemar Sejr 

Valdemar Atterdag  
og dronning Helvig knæler i bøn 
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Konger på Vordingborg 
Kort rids af Vordingborg Slots historie 

PET 

 

Konger med større eller mindre relation til Vordingborg  
 
Valdemar den Store 1157-1182 
Knud den 6.   1182-1202 
Valdemar Sejr  1202-1241 
Erik Plovpenning  1241-1250 
Abel    1250-1252 
Christopher den 1.  1252-1259 
Erik Klipping   1259-1286 
Erik Menved   1286-1319 
Christopher den 2.  1320-1332 
Valdemar Atterdag  1340-1375 
Margrethe den 1.  1376-1412 
Erik af Pommern  1412-1439 
 

Borgen - Slottet 
Omkring år 1000 
Allerede i vikingetiden lå der her på banken ved fjorden en befæstet borg. 
Vigen nedenfor har været en fin og godt beskyttet havn for vikingernes ski-
be. Og en havn, som det har været nemt at forsvare mod en eventuel an-
griber. 

 

År 1160 
Valdemar den Store, som var konge i Danmark 1157-1182, 
grundlægger omkring 1160 Vordingborg. Hans ”slot” ud-
gjordes af en bebyggelse omgivet af en ringvold med vold-
grav. Borgpladsen har været ca. 30 x 40 
meter. Alle bygninger var lavet af træ. 
 

År 1189 
Dendrokronologiske analyser af fund af 
meget kraftige egepæle fortæller, at træet 
er fældet ca. 1189.  Her er måske tale om 
rester af en større brokonstruktion, hvilket 
viser, at Knud den 6., som var konge 1182
-1202 og søn af Valdemar, fortsatte byg-
gearbejdet på borgen.  

Valdemar  
den Store 

Knud d. 6 
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TÅRNET 
Holger Munk 

 
”Hvorfra man end så mod Vordingborg - inden for en rimelig afstand - må 
synet i prins Jørgens tid være fanget af tårnet. Fra et hug i skoven, fra en 
bakke på overdrevet eller fra en fjern krog af hovmarken måtte man, blot 
ved at kaste et blik i retning af slottet, have tårnet for øje. For bønderne 
som for de samfundslag, der lå under dem, må det have stået som mag-
tens symbol. Det må have virket med en vis trussel. Det var rettens vogter. 
Der var noget dystert over tårnet, som det lå der inden for ringmuren med 
sine tunge, tætte mure, noget tillukket og utilgængeligt med de få og små 
glugger og den eneste adgangsdør ret højt oppe. 
 
Enten bønderne kørte tredingsvis i lange kolonner i Riddergade sønden om 
slot og tårn på vej mod Færgegården, eller de ad Algade lå på deres hov-
vej til et eller andet vesten for by og slot, rejste tårnet sig ud mod voldgra-
ven og højt over dem i al sin vælde. Flertallet - måske alle - må have følt et 
vist ubehag ved at komme det så nær. Det var tårnet, slottes fangetårn. 
Flere af dem kendte det godt nok - også inde fra - fra nætter og dage. Hav-
de de ikke selv siddet der, så havde de måske gået vagt uden for det og af 
og til kigget ind, når den svære egedør var blevet lindet for at slippe lidt lys 
og luft ind; måske havde de også været med til at bære halm derind til 
”delinkventerne”. Sikkert var det, at alle havde haft venner eller byfæller, 
som havde siddet i tårnet, og det er muligt, at mødrene for 300 år siden 
kunne skræmme deres børn med: Pas på, du ikke kommer i tårnet. Vi ved i 
al fald med sikkerhed, at vendingen ”at blive tårnet” blev brugt og forstået 
af hver mand i landsbyerne, såvidt tårnet spændte, hvilket vil sige det gan-
ske Sydsjælland. Navnet Gåsetårnet eller blot Gåsen var måske nok kendt, 
men blev ikke anvendt på prins Jørgens tid. I galgenhumor kunne bønder, 
som var sluppet ud af tårnet, vel sige til fæller, som spurgte nyt, at de hav-
de været oppe ”og gnavet gåsekød”, men betegnelsen Gåsetårn blev ikke 
nævnt. Man sagde blot tårnet, og alle vidste besked.  
 
Den eneste adgang til tårnet var en svær egetræsdør, som sad et stykke 
oppe, og hvortil førte en trappe. Denne dør var låset dag og nat med en 
stor taskelås (en stor hængelås af form som en taske, red. anm.), hvortil 
kun portneren havde nøglen. Den blev efter sidste runde i en sen aftentime 
afleveret til slotsfogeden. 
 
Tiden for det ganske slot, for fanger som for herrer - ja, vel også for de 
nærmest boende nede i byen - blev målt af et ”seyerværk” øverst i tårnet. 
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Det må have været et stort og solidt tårnur, eftersom det endog tålte, at en 
fange i 1718 her skaffede sig et solidt brækjern ved af afvride en jernstiver. 
Endnu i 1723 kunne fangerne i tårnet gennem ”seyerværkets” slag  høre 
nattens timer skride.  
 
Ved fjællelofter var tårnet delt i flere adskilte 
stokværk og aflukker. Der var 4 ”logementer”, 
som hver kunne tage sine fanger, og desuden 
fandtes ”Svendekammeret, Blokken og Putten”. 
For de sidstnævnte var der i visse perioder døre 
med låse, men for de første kun ”et overfald af 
jern” med en pind for. 
 
Putten var ”Vordingborgs slots dybeste hul”, og 
den, der engang var blevet kastet herned, kunne 
”umuligt ved egen hjælp bortkomme”. Sad en 
”delinkvent” så tilmed ”på livet”, således at døds-
dommen var ham sikker, fik han i mange tilfælde 
- som om man fandt det nødvendigt at understre-
ge det umulige - de ”store tyvejern” om hænder 
og fødder. Også i andre fangehuller og aflukker 
kunne der ligge fanger med ”bøjler og bolte”. 
 
Fangevogteren var som sagt den eneste, som 
havde lov til at gå ind i tårnet til fangerne. Han 
bragte dem maden, morgen og aften, gik atter en 
runde, før han gik til ro, - omkring ved 11 slet - 
slog et slag på tårndøren og ”gav et kvæk fra 
sig”, - hans form for godnat, og fangerne havde 
herefter kun deres eget selskab og 
”seyerværkets” slag til at forkorte den lange nat 
med. De, der sad sammen, kunne jo altid tale, så 
meget de lystede, men ved høj tale eller råb var 
det naturligvis også muligt at have kontakt med 
hverandre fra tårnets tag til puttens skidne bund.  
 
Her skal som indskud lige henstilles til læserne blot at forsøge at forestille 
sig, hvordan luften har været inde i tårnets aflukker, i Svendekammeret og 
i Blokken for ikke at tale om nede i Putten, hvor alt jo drev ned i, når døre 
og lemme var tillukket, og fjernelse af fækalier - ved natmanden - kun fandt 
sted nu og da med store mellemrum. Fangerne lå ikke på de nøgne fjælle. 
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Årlig måtte bønderne levere halm til deres ”fornødenhed”. Omkring 12 læs 
gik der til, når der var fuldt belagt.  
Nyhedsstoffet kom ind i tårnet med de nyindsatte fanger, og nattens lange 
samtaler drejede sig først og fremmest om det, der var gået forud for anhol-
delsen, og bekendelser om dette og hint, som det ikke havde været muligt at 
få ud af ”delinkventen”, da han eller hun stod på tinge, faldt ofte i en sen nat-
tetime i en fortrolig samtale og uden tanke om, hvad dette kunne medføre. 
Men den gamle, drevne rotte, som var klog af erfaring, huskede altid det 
gamle ord, ”at intet skal siges videre om natten, end som kan høres om da-
gen”. 
 
Det var ingenlunde let at være portner og fangevogter på Vordingborg Slot. 
Havde han én gang fået en fange inden for tårndøren, måtte han svare til 
ham med sin person. Slap fangen ud, havde fangevogteren at gå ind i hans 
sted. Tallet skulle stemme, og det hjalp ikke, at fangevogteren ved nok så 
mange vidner kunne bevise, at han havde sluttet desertøren i ”jern med bolt 
og lås”, ikke heller, at han kunne henvise til, at han ofte nok havde beklaget 
sig over løse fjælle eller savnet taskelåse til Svendekammeret eller til Blok-
ken, ”men ej nogen bekommet”. Fangevogteren havde at svare til fangernes 
tilstedeværelse. 
 
Sådan gik det fangevogter Hans Rasmussen i 1714, som 3 fanger på én  
gang var rømt fra, og om hvem dommen sagde: ” - bør for sine utro forhold - 
- - utro mennesker til eksempel og sig selv til velfortjent straf - - - straffes på 
Bremerholm udi fængsel og jern i år og dag - ” 
 
At skrive de menneskers livsskæbne, der har passeret igennem tårnet i de 
hundreder af år, det har været fangetårn, lader sig selvsagt ikke gøre nu, - i 
givet fald ville det fylde bøger.” 
 
Uddrag fra heftet ”Historisk samfund for Præstø Amt, årbog 1957”, udg. af Særtryk 

     
        

Tårnet - efter et maleri  
af J. Th. Lundbye -  

Før 1848 


