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Nordisk samarbejde i Vordingborg 1963. 
 

Viggo Jacobi Zuschlag 
 

Siden Arilds tid har der været forbindelse mellem de tre nordiske riger, 
Danmark, Norge og Sverige. Nogle gange krigsmæssige tvister, andre gan-
ge fredelige samarbejdsaftaler. Grænserne har været åbne, sprogene for-
ståelige for de tre landes befolkninger, familier og slægter blandede sig ind 
i hinanden, traditioner og kultur ligeså. Kæmper og bersærker, afguder og 
missionærer trådte ”grænserne” over og fik råderum i nye områder med 
andre muligheder. 

 
Et af højdepunkterne i dette trerigers 
samarbejde var som bekendt Kalmaruni-
onen, som blev underskrevet på Kalmar 
slot i 1397. Valdemar Atterdags død 
uden mandlige arvinger, kong Haakons 
tidlige død, Margrethes interesser i stri-
den i svenske stormandskredse og 
Mecklenborgernes succes i Sverige 
medførte, at den unge Olaf blev kaldet 
som konge i de tre riger.  
 
Senere krige mellem Danmark og Sveri-
ge førte i forbindelse med fredsaftaler 
ved Brømsebro og i Roskilde til afståel-
ser af vigtige danske besiddelser, i lange 
tider var rigerne arvefjender, og således 
kunne det se ud til, at det nordiske sam-
arbejde senere i historien ville få vanske-
ligheder ved at blive etableret.  
 
Ideen med lokalt forankret kontaktska-

ben over de nordiske landegrænser blev fostret i 1920-erne og medførte 
dannelsen af foreningen Norden med mange små afdelinger i de forskellige 
nordiske lande. Således også i Vordingborg, hvor man som et led i samar-
bejdet skaffede sig venskabsbyer i Norge med Røros og i Sverige med Fa-
lun. Man enedes om at sætte fokus på sprog, kultur, historie og samfunds-
liv i de nordiske lande.  
 
Efter denne lille historiske indledning går vi til det mere lokale. 
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Foreningens adresse: 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vordingborg 

e-mail: hebri@mail.dk 

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv 
Lokalarkivet og arkivleder: Else Gade Gyldenkærne, 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 

Sang nummer to - som er noget mere prosaisk - har vi fundet på et postkort 
med et billede af bygningen fra Amtsudstillingen i Vordingborg 1901. En An-
dreas Schmidt skriver under versene, at denne sang blev ”sunget ved foran-
nævnte Amtsudstilling. Der var flere Vers, men dem husker jeg ikke”. 

 
 

Til Vordingborg 
 

Man siger Vordingborg er en fattig 
lille By, 

den ejer dog en Guldgås, som blinker 
højt mod Sky over Byen. 

 
Man graver og man graver og finder 

mer og mer. 
Ringmur og mugne Mønter og Resten 

Sand og Ler under Byen. 
 
 

På forsiden af kortet under billedet af den slotslignende udstillingsbygning er 
der skrevet: ”Hjærtelig til Lykke paa din 19-årige Fødselsdag. 

Fra familien Nielsen”.  
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To sange til Vordingborgs pris 
 

Kender du disse sange? 
 

Her følger to gamle vordingborgsange. Redaktionen er kun i besiddelse af 
teksterne, men har ingen idé om, hvem der har forfattet sangene, for slet 
ikke at tale om, hvilke melodier, de er blevet sunget på. Vi håber imidlertid, 
at der blandt Guldgåsens læsere vil være personer, der kan hjælpe os. 
Skulle dette være tilfældet, bedes man henvende sig på Lokalarkivet i Vor-
dingborg. 
 

Den første sang er underskrevet ”B. 1904”. 
 

Til Vordingborg 
Tidt, naar vor Tanke i en stille Stund 

gik vidt af sine underlige Veje, 
den fandt til sidst en sikker Hvilegrund 

og søgte langsomt ind i roligt Leje: 
Dér laa den lille By i Mindets Glans 

med sin Ruin ved blaa og dybe Vande, 
med Taarn og Spir til Smykke på sin Pande 

og Drømmeslør om sine Skoves Krans. 
 

Den laa der - just som hine Tryllebyer 
med skjulte Skatte, helt i Glemsel svundne 

af stærke Magter dybt i Hvile bundne, 
vi kendte fra de gamle Eventyr. 

Den sov med vore Minder i sin Favn; - 
men i den stille Stund vi fik tilbage, 

hvad dér blev gemt i travle Ungdomsdage 
af Haab og Fryd, af Længsler og af Savn. 

 
Du lille By! I Mindets bløde Skær 

vi saa paany vor egen glemte Færden; 
en urofyldt, men lys og munter Verden 

fik Liv og Farve, var os atter nær. 
Du gamle by, du blev os mere kær, 
hver Gang vi kaldte hine Aar tilbage, 
thi du gav Glans til alle deres Dage. 

Din Fred og Hygge gav dem større Værd. 
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I begyndelsen af 1960-erne besøgte en delegation fra Røros Vordingborg og 
fik en fantastisk modtagelse i den gamle borgby med udflugter, middage, 
gæstelærere og etablering af venskabsforbindelser. I 1963 besluttede man i 
Røros at invitere en kandidat fra Vordingborg til Røros med alt betalt som 
tak for den gode gæstebehandling, man havde fået i Vordingborg. Der kom 
en henvendelse til redaktør Bruun fra Vordingborg Dagblad, hvori man bad 
ham udskrive en konkurrence om en rejse til Røros. Denne opgave påtog 
han sig med stor glæde. 
 
I dagbladet bragte han så en artikel om henvendelsen fra Røros, hvoraf det 
fremgik, at Røros kommune, Røros Turisthotel og Turistforeningen ville invi-
tere en ung pige i alderen 18-25 år fra Vordingborg til Røros i tiden 31. marts 
til 7. april med alt betalt. 
 
Redaktøren og hans hustru skulle ledsage den unge pige på turen. Der blev 
nedsat en komité bestående af repræsentanter fra Vordingborg Turistfor-
ening, Foreningen Nordens vordingborgafdeling og Vordingborg Dagblad. 
Alle unge piger i Vordingborg, der kunne være interesseret i at komme i be-

Redaktør Bruun og frue, Lene og en norsk jente – privat foto 
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tragtning til turen, blev opfordret til at sende foto med personlige oplysninger 
om alder, stilling og adresse til redaktionen i Vordingborg senest 16. februar 
1963. 
 
Omtalen vakte stor opsigt blandt de unge piger i byen, som her anede en 
chance for en gratis ferierejse til det norske. Der var ingen favoritter til turen, 
og hele 70 ansøgere meldte sig i konkurrencen. Komiteen havde svært ved 
at udvælge den eneste ene, og man valgte derfor at trække lod.  
 
Turistchef Erling Koefoed trak navnet op af tønden, og det lød på Lene Møl-
ler fra Vordingborg, 19 år, kommende børnehavelærer og datter af den lokale 
vognmand, Johannes Møller. Hun var helt overvældet over at blive udvalgt til 
en gratistur til Røros og forberedte sig grundigt til turen, læste om byen, satte 
sig ind i det nordiske samarbejde og talte turen godt igennem med sin rejse-
partner, redaktør Bruun. På alle måder forsøgte hun at gøre sig klar til den 
kommende store oplevelse.  

Hvad var det for et sted, hun skulle til? Røros, Vordingborgs norske ven-
skabsby, ligger midt i det langstrakte land med bjergmassiver til alle sider og 
snedækkede vidder til langrend, med fjeld og vildmarker. Dertil med Norges 
laveste gennemsnitstemperatur, med masser af isfiskeri, med de bedste rå-
varer og en prima forarbejdning af samme. I øvrigt en by med gamle træhu-
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skelige proces, det har været at komme til bunds i alle de herlige ting, der de 
seneste år er blevet gravet frem i og omkring den gamle borg. Denne har 
helt klart været udsat for et voldsomt hærværk, indtil Den kongelige Com-
mission for Oldsagers Opbevaring i Kjøbenhavn fra 1807 sikrede, at Gåse-
tårnet blev reddet fra videre hensynsløs behandling.  

I 1907 fik Nationalmuseet penge til at opmåle og registrere alle de danske 
voldsteder. De første undersøgelser i Vordingborg blev dog allerede sat i 
gang med en bevilling i 1889. 

Arbejdet blev påbegyndt i områdets nordre del med et håb om at finde re-
sterne af Andreaskirken. Det lykkedes faktisk i 1895, og herefter fortsatte 
arbejdet, der har stået på lige siden. Af forskellige grunde har arbejdet været 
sat på stand by i længere perioder, men i 1995 blev undersøgelserne af 
borgområdet påny sat i gang. Det er især disse seneste udgravninger, Dor-
the Wille detaljeret har beskæftiget sig med.  

Bogen rummer en smuk kombination af beskrivelser af de mange nye fund 
og flotte, perfekte fotos. Med Dorthe Wille som fortæller vil vi få et klart bille-
de af, hvad der har været bag murene lige fra yngre stenalder.  

Der er ingen tvivl om, at vi kan forvente en særdeles lærerig, interessant og 
spændende aften.  

Som altid er aftenens foredrag åbent for alle uanset medlemskab! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kzP78gBGyBWhkM&tbnid=6vt6pfrGzzGkqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvordingborglokalarkiv.dk%2F&ei=3R_qU4ixIuHmyQPh2oHwCQ&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNGXCB64qGn
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FORSKELLIGT 
 

Dorthe Wille-Jørgensen 
Oktober måneds foredragsholder i KulturArkaden 

Det er lidt af et scoop, bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening har fået hevet 
frem af ”ruinerne”, når der torsdag den 9. oktober kl. 19.00 bydes velkom-
men til museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen i KulturArkaden på 
Sydhavnen. 

Bogen: ”Kongens borg, 123 års arkæologi på Vordingborg”, 

som Dorthe Wille er mester for, 
handler om alle de arkæologiske 
undersøgelser på den gamle 
borgruin, som hun for en stor del 
selv har været gravemester for. 

Vordingborg Slot er antagelig 
grundlagt i 1160´erne af Valde-
mar 1. den Store. Borgen var om-
givet af en ringvold med en tør 
voldgrav. Omkring år 1200 erstat-
tedes jordvolden af en ringmur. 
Borgen blev  helt og aldeles om-
bygget af Valdemar Atterdag i 
1365. Omkring 1665 blev borgen 
nedrevet og erstattet af Prins Jør-
gens slot. En ny nedrivning blev 
påbegyndt i 1750. De i dag synli-
ge rester stammer fra Valdemars 
Atterdags tid.  

Bogen er fyldt med detaljer fra 
mange års udgravninger, og der 
er næppe tvivl om, at Dorthe Wil-
le, som i øvrigt er en levende for-
tæller, vil løfte sløret for den van-

En koncenteret Dorthe Wille under det store 
arbejde på Borgruinen. - Foto Dorthe Wille 
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se, som nutidige indbyggere stadig holder i fin stand. Byen kaldes også 
Bergstaden. 
 
Røros ligger i Sør-Trøndelag og har i dag ca. 5.600 indbyggere - antallet sti-
ger betragteligt i vintersportstiden. Det er en tidligere mineby, hvor man sta-
dig kan bese de gamle minegange i generationer gravet ind i fjeldet. I år-
hundreder har indbyggerne her passet på deres huse og deres seværdighe-
der i en sådan grad, at byen er blevet optaget på UNESCOS Verden-
sarvsliste. Byen er også kendt for sine designprodukter af høj kvalitet ofte 
frembragt som ”Hemsløjd” efter nedarvede traditioner. Dertil utroligt venlige 
og hjælpsomme borgere som stadig udvikler deres by, så den er værd at be-
søge. 
 
Efter mange timers rejse ankom så det lille selskab fra Vordingborg med Le-
ne i spidsen. Mange af  Røros’ borgere havde givet møde ved stationen for 
at tage mod de fremmede gæster. Den lokale ordfører bød hjerteligt velkom-
men til byen, og redaktør Bruun kvitterede på danskernes vegne. Stemnin-
gen var i top, inden man indlogerede sig på hotellet, hvor alt var gjort klar til 
de danske gæster. 
 
Da Lene lukkede sig ind på sit værelse, blev hun overasket. Et komplet 
skiudstyr med alt inklusive deriblandt et kursus i skiløb med lokal instruktør lå 
som en gave til hende fra én af byens forretninger. Det var begyndelsen til en 
sand gaveregn. 
 
Den følgende uge bød på skiundervisning i det pragtfulde terræn omkring 
byen. Der blev også arrangeret en ægte norsk hyttetur med sang, bålkød og 
godt nordisk fællesskab. Ved den lejlighed fik Lene en norsk sovepose som 
gave. En kanetur blev der også plads til. En slags slæde kaldet en sparkstøt-
ting var og er stadig meget brugt i det vinterlige landskab. En tur i de meget 
lange og gamle kobbergruber, som skaffede byen et ry som én af Norges 
betydningsfulde grubebyer ved siden af Kongsberg (sølvudvinding), gav Le-
ne et udmærket indtryk af grubearbejdernes hårde hverdag og nøjsomme liv. 
 
Der blev også tid til besøg på de historiske lokaliteter i Røros: kirken og den 
gamle bydel med de smukke træhuse, som man værner om og stadig bebor, 
og som er et turist-must i Røros. Ugen bød også på pressekonference, hvor 
Lene gav udtryk for sin taknemmelighed over den venlige modtagelse og hyl-
dest, hun havde fået overalt i byen og erklærede, at hun ad åre bestemt ville 
gense byen.  
Det skete senere i forbindelse med et besøg arrangeret af foreningen Norden 
i 2005, men det er en anden historie. 
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Ved afskedsmiddagen blev der udvekslet hilsner og gaver og givet håndslag 
om fremtidigt samarbejde. Lene havde været et slags midtpunkt og var blevet 
udnævnt til Rørospige. Det havde ikke skortet på ”bejlere” blandt de unge 
nordmænd, men - hun klarede frisag. Hun havde haft en fantastisk dejlig uge 
med masser af venlighed og imødekommenhed og betragtede besøget som 
noget af det bedste, hun havde oplevet i sit unge liv. 
 
Lene blev gift med Bent, og de ejede en årrække en antikvitetshandel i Køben-
havn. Nu har de bosat sig i den gamle borgby og nyder minderne om deres 
oplevelser gennem et langt og godt liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: Lenes mindebog, Vordingborg Dagblad, aviser i Røros, fotos fra Lenes mindebog, Røros 
Turistforening. Google og Kjærsgårds Danmarkshistorie. 
 

Lene Møller i dag - privat foto 
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Vordingborgfilmen ser lovende ud, men kan den tåle at blive afspillet? Og vi 
har stadig ingen anelse om, hvad det var for en spillefilm. 
Så fandt vi på at spørge Det danske Filminstitut, dels om man var interesse-
ret i spillefilmen, dels om man kunne anbefale et firma, der kunne overspille 
vordingborgfilmen for os. 
 

På Filminstituttet fik vi kontakt med en ekspert, der bl.a. kunne fortælle, at 
træspolerne var typiske for perioden 1910-1920 - og at filmene med garanti 
var yderst brandfarlige (de er lavet af et materiale, der kan selvantænde!). 
Den gode nyhed var, at instituttet meget gerne ville modtage filmene og dels 
sikre bevaringen af dem, dels klargøre dem til digitalisering, hvis det er mu-
ligt. Så i starten af juli måned kørte jeg til instituttets domicil i Glostrup og 
afleverede filmene.  
 
Nu venter vi spændt på at høre fra filminstituttet. 

 
Algade i gamle dage - omkring 1915. Med toppede brosten og ingen biler. 

Billede fra den ene af de gamle filmruller 
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Men hvor kom fil-
mene fra? Arkivet 
satte en efterlys-
ning i avisen, og 
den gav resultat. 
Posen var afleve-
ret af en dame, der 
havde fundet fil-
mene på loftet i sit 
hus på Sankel-
marksvej.  
 
Vi havde spekule-
ret på, om filmene 
havde noget med 
Vordingborgs store 
biografmand, Th. 
Orland Pedersen 
at gøre - og give-
ren viste sig faktisk 
at være barnebarn 
af ham. Men hun 
mente bestemt 
ikke, rullerne kun-
ne være hans. 
Hans udstyr var 
mere professio-
nelt. 
 
 Træspolerne her 
ser nærmest hjem-
megjorte ud. Så 
formentlig har rul-
lerne tilhørt en 
tidligere ejer af 
huset på Sankel-
marksvej. 
 
Næste spørgsmål: 
Hvad stiller vi op 
med filmene? Især 

Her ses de to meget primitive 
filmspoler, der blev fundet på et 

loft på Sankelmarksvej 

Er det en scene fra en gammel stumfilm, der ses her? 
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Prins Jørgen - et borgspil  
 

Brian Devantie  
 

Prins Jørgen, som var søn af Frederik den 3., blev født den 21. april i det 
Herrens år 1653. Om ham har der været sagt og skrevet meget i relation til 

de gamle borgruiner. Vor by har for øvrigt som 
bekendt også en vej ved navn Prins Jørgens Allé. 
Under 2. Verdenskrig spillede den engelske radio, 
BBC, Prins Jørgens March før hver eneste udsen-
delse, der var rettet mod Danmark. Dette førte i 
1946 til skabelsen af Vordingborgs stolthed, Prins 
Jørgens Garde. I 2007 blev bogen om Garden 
udgivet i anlednig af 60-års fødselsdagen. Her 
fortælles historien om et fortrinligt orkester, der har 
henrykket tusinder af mennesker ikke bare lokalt, 
men også internationalt – både med tattoo og mu-
sik. 
 
I forbindelse med præsentationen af bogen, der 
fandt sted under stor virak på ruinterrænet, gav 
Christian Nielsen, tidligere medarbejder i Vording-
borg Kommune, udtryk for sin undren over, at en 
spændende historie omkring Prins Jørgen og 

Prins Jørgens Garde ikke havde fundet plads i bogen, som forfatteren til 
denne artikel i øvrigt var ansvarlig for. Jeg efterkommer nu hans ønske og 
lader Guldgåsens læsere få glæde af den historie, som også må siges at 
være relevant netop i dette år, hvor den gamle borg på en måde genska-
bes. Der fyldes vand i de gamle voldgrave, således at nutidens borgere kan 
få en fornemmelse af, hvordan her så ud engang.  
 
Museet tager kommende gæster med ind i den teknologiske verden til et 
moderne museum, der helt givet vil sætte Vordingborg på landkortet. Histo-
rierne om de gamle, smukke borgruiner har altid ført til store overskrifter, 
og i denne artikel glider vi tilbage til den 16. august i året 1986, hvor Vor-
dingborg Amatørscene opførte borgspillet om Prins Jørgen. 
 
De var der alle sammen: ludere, rakkere og gøglere, folkedansere, borg-
mester Jørn Nielsen, Leonora Christine, Prins Jørgen, Ludvig Holberg, Ma-
rie Grubbe og naturligvis Prins Jørgens Garde, der var inspirationen til ar-
tiklen. 
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Mere end 300 lokale borgere og statister gjorde klar til at kridte banen op til et 
historisk borgspil under ledelse af energibundtet, skuespiller og instruktør Ni-
els Andersen, der sammen med Vordingborg Amatørscene havde påtaget sig 
opgaven at opføre et borgspil, hvor dramatik, humor og fantasi udspillede sig 
over hele ruinterrænet, og hvor publikum skulle vandre fra den ene scene til 
anden. Det var supertotal teater. 
 
Det hele tog sin begyndelse i den lyse aftentime med modtagelse af Prins 
Jørgen på Nordhavnen, hvor Garden ”spillede” en ikke uvæsentlig rolle i den 
historie, som Christian Nielsen havde undret sig over manglede i bogen. 
 
Handlingen udspillede sig på Nordhavnen, hvor Prins Jørgen ankom og blev 
modtaget af borgmesteren. På festpladsen kunne man glæde sig over et rigt, 
folkeligt underholdningsprogram med folkedansere, badutspringere, skole-
børn og gøglere til prinsens ære. - Også en hekseproces er under forberedel-
se: Sidsel er gravid uden mand. Hun dømmes som heks og skal henrettes. 
Da kommer Prins Jørgen i tanker om en gammel, engelsk regel: ”Heksen be-
holder sit hoved med tud, hvis bødlen tager imod sit offer som brud”.   
Og midt i det hele kommer meddelelsen fra Frederik den 4.s hof - til tonerne 
af Prins Jørgens March med de lokale drenge som aktører - at kongen ønsker 
vornedskabet ophævet. Det var ikke helt tilfældigt, at folk lod tankerne vandre 
tilbage til den 4. maj 1945.  
 
Det var i følge artikler i de lokale medier spændende at overvære og være 
med i spillet, som evnede at drage publikum med henover ruinterrænet og ind 
i dramaet. De mange tilskuere blev ført rundt i danmarkshistorien omkring år 
1700. Og - for lige at slå det fast endnu en gang: med Prins Jørgens Garde 
som en væsentlig og musikalsk aktør. 
 
Wikipedia om vornedskabet: 
Vornedskab er betegnelsen for den pligt, som var pålagt bønder på Sjælland, 
Lolland og Falster med tilhørende øer om at forblive på deres fødegods og til 
at overtage eventuelt ødegods til fæste. Ordningen gennemførtes fra slutnin-
gen af 1300-årene for at sikre godsejerne arbejdskraft til bøndergårdene og til 
hoveri på hovedgårdsmarken; bl.a. på baggrund af affolkning ved den sorte 
død.  
 
Vornedskabet nævnes første gang 1446 og udviklede sig i slutningen af 1400
-tallet til, at en herremand kunne sælge sine vornede bønder. Det blev forbudt 
af Christian den 2. som "ondt og ukristeligt". Kvinder var ikke bundne af vor-
nedskabet. 
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Selskabsdrikkeri maa ikke finde sted paa Værkstedet; kommer der nogen 
Svend paa Værkstedet, som er beruset, maa han finde sig i at blive vist ud af 
Værkstedet. 
 
Arbejdsgiveren maa besørge Værkstedsgulvet vasket en Gang om Ugen og 
fejet en Gang daglig og lade Hovedrengøring foretage 2 Gange aarlig. 
 
Svendene vælger sig selv en af deres Kolleger paa Værkstedet, som efterser, 
at Værkstedsreglementet bliver overholdt. 
 
Den, som ikke vil rette sig efter ovenstaaende, maa finde sig i at blive fjernet 
fra Forretningen. 
 
Min Tilskærer er fritaget for at gøre Ild om Morgenen og passe Maskinerne. 
 

Saaledes vedtaget den 11. September 1911 
(diverse underskrifter) 

 
Selvom Lars Jensen som tilskærersvend altså har haft lidt gunstigere forhold 
end de øvrige svende – for slet ikke at tale om lærlingene – fortæller ovenstå-
ende alligevel en bemærkelsesværdig historie om svundne tiders arbejdsfor-
hold, om lange arbejdsdage, hårde vilkår samt om et meget striksere syn på 
arbejdstagerne. 

 
 

Mysteriet om filmrullerne  
 

Else Gade Gyldenkærne 

 
I april i år hang der pludselig en plasticpose på lokalarkivets dør indeholdende 
to gamle filmstrimler på grove træspoler. Hvor kom de fra? Og hvad var der på 
filmene? 
 
Det var tydeligvis meget gamle film og temmelig medtagne af tidens tand. Med 
forsigtighed blev de rullet lidt ud, så vi kunne få en ide om indholdet. Den ene 
havde et meget lovende titelblad: ”Vordingborg og omegn”. Derefter var der 
landskabsbilleder, der viste området omkring Noret og gadeliv i Algade. Den 
anden film var tydeligvis en biograffilm (stumfilm?) med en fin herre og ditto 
dame i skænderi i herskabelige omgivelser. Ud fra påklædning og detaljer i 
gadebilledet vil vi skyde dateringen til et sted mellem 1915 og 1920. 
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Da Lars Jensen var blevet ansat i skrædderforretningen og havde arbejdet 
der i et årstid, måtte han nøje følge og indrette sig efter værkstedets nye reg-
lement, som vel først og fremmest var lavet af Sophus Jensen selv – dog 
med en vis hensynstagen til svendenes ønsker. 

 
Værkstedsreglement 

 
Fra den 1. Oktober til 31. Marts er Arbejdstiden fra Kl. 7 Morgen til Kl. 7 Af-
ten. Fra 1. April til 31. September kan Arbejdstiden  forandres fra 6 Morgen til 
Kl. 6 Aften, dersom Svendene ønsker det. 
 

Symaskinerne skal Svendene 
skiftevis rengøre og smøre 
hver Morgen. - Presseovnen 
skal Svendene skiftevis gøre 
Ild i om Morgenen; den 
Svend, der sidst har presset, 
skal passe Ilden, til der er 
nogen anden, der skal pres-
se. - Jernene maa ikke afkø-
les i Vand. 
 
Den Svend, der ikke kommer 
til den anførte Tid om Morge-
nen, naar det er hans tur at 
gøre Ild paa eller sætte Ma-
skinerne istand, skal give en 
Mulkt af 25 øre; det er hans 
Pligt at gøre Ild og sætte Ma-
skinerne istand Dagen der-
paa, og saa fremdeles til han 
har gjort sin Pligt. 
 
Pressesagerne maa henlæg-
ges paa Plads, naar de ere 
brugte, Forsømmelse heraf 
betales med en Mulkt af 10 
øre. - Værkstedet maa ikke 
bruges som Køkken eller Spi-
sekammer. Sophus Jensens butik, interiør 1910. Foto Knud Jensen 
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Det lykkedes undertiden vornede at flytte til købstæder, uden at de blev 
tilbagekrævet. I 1542 blev de vornede, der havde boet i en købstad i tre år, 
fritaget for deres vornedskab.  
Christian 4. søgte i 1634 at afskaffe vornedskabet, men stødte på mod-
stand hos adelen. I rigsdagen 1660 bragtes spørgsmålet på ny på tale og 
igen af Christian 5. i 1682 i Danske Lov. I 1697 blev vornedskabet ophævet 
på Møn og i 1702 på de andre øer for de bønder, som var eller blev født 
efter Frederik den 4.s tronbestigelse i 1699. Men det erstattedes 31 år se-
nere af stavnsbåndet af hensyn til muligheden for at udskrive soldater. 
Stavnsbåndet gjaldt over hele Danmark.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glade dage i Vordingborg 1986. - Øverst ses deltagere i borgspillet, 
nederst modtages Prins Jørgen i Nordhavnen. Foto Chr. Nielsen 
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Tidsbillede - Vordingborg 1910 
 

PET 
 

Den 1. september 1910 kom grundlæggeren af ”Tøjeksperten”, Sophus 
Jensen, til Vordingborg og startede sin virksomhed i en butik med tilhøren-
de skrædderværksted i Algade. Denne butik lå overfor Algade 62, hvor 
den nuværende butik ligger. 
 
Det var selvfølgelig vigtigt at have så dygtigt et personale som muligt, så 
derfor var Sophus Jensen meget interesseret i at få ansat en kvalificeret 
tilskærer på sit værksted.  
 
Her følger ansættelseskontrakten for tilskærer Lars Jensen fra Næstved. 
Vi får en glimrende indsigt i, hvorledes arbejdsbetingelserne for ca. 100 år 
siden var for en faglært arbejder, en skræddersvend.  
 
 

Ansættelseskontrakt 11. juni 1910 for tilskærer Lars Jensen 
 
 

Jeg underskrevne Herreekviperingshandler Sophus Jensen, Vordingborg, 
antager herved Hrr. Lars Jensen af Næstved som Tilskærer i min Skræder 
og Herreekviperingforretning fra 1. September d. A. at regne paa følgende 
Vilkaar.  

 
1. 
Hrr. Jensen tltræder Pladsen hos mig d. 1. September d. A. og er nærvæ-
rende Kontrakt derefter opsigelig for begge Sider med 1 Maaneds Varsel 
til d. 1. i en Maaned. 
 
2. 
Saalænge Hrr. Jensen er i min Tjeneste er han pligtig til efter min Anvis-
ning at udføre alt forekommende Arbejde, det være sig saavel Syning som 
Tilskæring og mulig Ekspedition i Butikken, og maa han anvende al sin Tid 
og Flid paa de ham paahvilende Arbejder, og til i det hele taget saa til-
fredsstillende som mulig at arbejde i min og i min Forretnings Interesse. 
Saa længe nærværende Kontrakt staar ved Magt er det ham aldeles for-
ment at paatage sig noget som helst til Skræderfaget henhørende Arbejde 
for andre – være sig Private eller Forretningsdrivende – end mig og min 
Forretning. 
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3. 
I Løn betaler jeg Hrr. L. Jensen 1300 Kr. er Trettenhundrede Kroner aarlig, 
der udbetales ham med 25 Kr. hver Uge. Arbejdstiden er fra Kl. 8 Morgen til 
Kl. 8 Aften med 1 ½ Times Middagspause. 
 
Jeg Tilskærer Lars Jensen f. T. af Næstved indgaar herved på foranstående 

Kontrakt, som jeg forpligter  mig til prompte og skadeløst at opfylde. 
Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Vidners Overværelse 

Næstved d. 11/6-1910. 
(diverse underskrifter) 

 
 

 

Sophus Jensen foran sin butik i Algade i 1910 - foto Knud Jensen 


