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Vordingborg ved årsskiftet 1901/02 
Red. af PET 

 
Vi har netop indledt et nyt år, 2015. Nytårsaften 2014 fik flere steder i Danmark 
et dramatisk, for ikke at sige tragisk forløb.  
Efter nytårsaften 1951 - for over 60 år siden - sad en journalist på Vordingborg 
Dagblad og morede sig med at kigge 50 år tilbage i tiden. Hvad skrev avisen 
om i januar 1902? 
Af Vordingborg Dagblads reportager fra dengang ser vi, at situationen omkring 
nytårsaften altid har været den samme. Ulykker på grund af ubetænksomhed 
og mangel på omtanke.   
Videre kan det iagttages, at der på forskellige områder fandt en ganske positiv 
udvikling sted i datidens Vordingborg - ikke mindst på skoleområdet: 
 
Eksplosionsbrand hos bogbinder F. Sommer 

Nytårsaften i Vordingborg for 50 år siden fik, hvad nytårsskyderi og nytårsløjer 
angik, omtrent det samme forløb som i år, men der var, efter hvad der berettes i 
Vordingborg Dagblad for den 2. januar 1902, nær sket en alvorlig ulykke hos 
bogbinder F. Sommer om eftermiddagen nytårsaftensdag. Da røg en skrubtud- 

Bogbinder Frederik Sommers forretning i Algade 
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VI MØDES  
     I  
 

     KULTURARKADEN 
 
 
 
 
 

    TORSDAG 
 
          26. FEBRUAR - KL. 18.30 

 
Foreningens adresse: 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vor-
dingborg 

 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv 
Lokalarkivet og arkivleder: Else Gade Gyldenkærne, tlf 55 36 38 17, 

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 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bike-berlin-copenhagen.com%2Fda%2Fnode%2F7377&ei=1LOuVK7aBoOvPeeQgdgF&bvm=bv.83134100,d.ZWU&psig=AFQjCNEgaT-Nz-YL9I0ZyRq8-8Xmg1_M_Q&ust
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hans-jorgensen-son.dk%2Fkultur_arkaden_vordingborg&ei=GrOuVOekBcfNO7jPgYgJ&bvm=bv.83134100,d.ZWU&psig=AFQjCNGYn9dC1DD5pftjckYqPNxRMHk9c
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Som den første skrev han disputats på dansk frem for latin, og som pædagog 
anså han den "blot meddelende Underviisning [...], hvor læreren saa at sige 
er den ene mælende, for at skabe skaller uden kerner”.  
 
Hammerich besøgte i sine unge år ofte herregården Iselingen som sviger-
søn. Han omtalte ofte Iselingen som »paradis«, og fra bøgeskoven bag ho-
vedbygningen bestilte han adskillige år senere berømte malerier fra P.C. 
Skovgaards hånd.  
 
Da han senere blev Iselingens ejer, fik han hovedbygningen ombygget, så 
han kunne få plads til sine mange malerier.  
 
På Iselingen samledes flere af tidens største kulturpersonligheder, og her 
mødte Hammerich den purunge Anna Mathea Aagaard, som hans kammerat 
D.G. Monrad havde været forelsket i, siden hun var en ganske lille pige.  
 
 

Der er som altid fri entre - også for ikke-medlemmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martin Hammerich 
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se, som blev brændt af i butikken ud til gaden, gennem døren ind i baglokalet 
og op i de fyrværkerisager, som opbevaredes der. Hele lageret af fyrværkeri-
sager eksploderede med nogle voldsomme brag, og lokalet blev slemt be-
skadiget, men der kom heldigvis ingen mennesker til skade.  
 
Ørslev kirke i flammer juleaften  
I samme nummer af bladet berettes om en meget farlig ildløs i Ørslev kirke 
under gudstjenesten juleaften. Da tændte en petroleumslampe, der var op-
hængt i våbenhuset, ild i en bjælke ovenover, og da døren mellem våbenhu-
set og kirken var lukket, varede det noget, før folk i kirken blev opmærksom-
me på branden. Først da en kvælende røg begyndte at fylde kirken, fik man 
slukket ilden, som da var ved at få godt fat i det tørre træ, og den fare, der 
uden at nogen anede det, havde truet kirken med de deri samlede menne-
sker, blev lykkeligt afværget.  
 
Andre ”nyheder” fra Vordingborg  ved årsskiftet 1901/02. 
Af andre bemærkelsesværdige nyheder i bladet ved årsskiftet for 50 år siden 
kan nævnes, at der i Stege blev holdt et møde for, som det hedder i medde-
lelsen herom, at drøfte mønboernes gamle sværmeri: en bane over Stege til 
Klinten, og der blev nedsat et udvalg til at indkalde til et møde om sagen. 
Det fremgår i øvrigt af omtalen af mødet, at der på dette var enstemmig og 
stor tilfredshed med Kalvehavebanen – men det var som sagt ved nytårstid i 
1902. 
 
Vordingborg Sygehus - Vordingborg havn 
I Vordingborg holdtes kort efter nytår et møde angående det påtænkte nye 
sygehus. I mødet deltog fysikus Boeg, Næstved, og det af byrådet nedsatte 
udvalg samt distriktslægen. 
Af en offentlig beretning om Vordingborg Toldsteds virksomhed fremgår det, 
at der i 1901 i havnen indgik 136 udenlandske skibe med 13.182 tons dræg-
tighed og 408 indenlandske skibe med 3.466 tons drægtighed. 
 
Levende billeder – den første biograf 
Det fremgår i øvrigt af Vordingborg Dagblad for 50 år siden, at der dengang 
holdtes mindst lige så mange møder, fester og sammenkomster som nu. 
Endvidere havde man ved årsskiftet for 50 år siden fået noget helt nyt at gå 
til, nemlig Edinsons levende billeder, som ved nytårstid i 1902 blev fremvist 
både i Vordingborg, på Kalvehave Færgehotel, i Nyråd Afholdssal og Ørslev 
Forsamlingshus. Det er, hed det i Dagbladets omtale af disse forevisninger, 
meget interessante billeder, men maskinen, som fremfører dem, gør et værre 
spektakel og burde smøres lidt oftere. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kristeligt-dagblad.dk%2Fkultur%2Fdet-dannede-fyrt%25C3%25A5rn-der-lyste-guldalderen-op&ei=fq2uVPLwBMGsPeD8gZgJ&bvm=bv.83134100,d.ZWU&ps
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Borgerskolen i Vordingborg – ny skolelov 
Den 2. januar 1902 bragte Vordingborg Dagblad en længere beretning fra over-
lærer Ross om Vordingborg Borgerskoles virksomhed i det forløbne år, og det 
hedder heri, at skoleloven har krævet en forøgelse af lokalerne. Man beslutte-

de derfor, hedder det videre, at omdanne gymnastiksalen, der var for lille og 
ikke tidssvarende, til 2 klasseværelser, ligesom man indrettede et nyt klasse-
værelse ovenpå i gavlen mod vest. 
Et af de gamle klasseværelser, der ligger lige for den store, udmærkede lege-
plads, og som måtte afgive plads til trappegangen ovenpå, er blevet indrettet til 
lærerværelse.  
Dette er, efter at det er blevet forsynet med møbler, og efter at den store, vær-
difulde fuglesamling, som enkefru Ladhoff velvilligst skænkede Borgerskolen, 
er blevet opstillet her, en sand pryd for skolen, og det er ikke ret mange skoler, 
selv i større byer, der kan opvise magen dertil, skriver overlærer Ross. 
 
Gymnastikfaget tilgodeses 
Det hedder videre i beretningen, at byrådet nu har gjort skridtet fuldt ud og op-
ført et nyt gymnastikhus i Borgerskolens have, et gymnastikhus med korridor, 

Den gamle Borgerskole, der lå i Alga-
de nummer 89 
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Hvorfra stammer navnene Hammerichsvej, Wesselsvej, P.C. Skovgaardsvej, C.E. Fengersvej? 
 

Jesper Brandt Andersen fortæller 
Torsdag den 26. februar i KulturArkaden 

 
Med udgangspunkt i bogen ”Martin Hammerich - kunst og dannelse i Guldal-
deren”, som udkom på forlaget Vandkunsten i december 2011, fortæller Je-
sper Brandt Andersen om Martin Hammerich med fokus på dennes interesse 
for malerkunst. 
Jesper Brandt vil fortælle om forskellige kunstneres besøg på herregården 
Iselingen. Det kan ikke blive mere lokalt, så der er lagt op til en spændende 
aften, når Lokalhistorisk Forening torsdag den 26. februar kl. 18.30 inviterer 
til årets første foredrag i KulturArkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg. 

 
Filologen, skolemanden, politikeren, litteraturformidleren, skribenten, mæce 
nen, æsteten og "de nationalliberales foretrukne festtaler", Martin Hamme-
rich, blev født den 4. december 1811 i København.  
 
Han begyndte på universitetet som 16-årig og færdedes blandt tidens største 
kunstnere, arkitekter og politikere. Hammerich var en foregangsmand.  
 

Det ejendommelige og meget smukke gods, Iselingen, ligger lige udenfor Vordingborg 
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nogle strofer fra fædrelandssangen ”Danmark dejligst vang og vænge”, om 
dette, at ”én ting mangler ved den have: leddet er af lave.” 

 
Over det gamle orgel i kirken stod der: Lover Herren i hans helligdom. Dette 
kunne også stå over organist Emborgs virke her i Vordingborg Kirke, sluttede 
provsten. 

Kilder: Svend Schultz samling af avisudklip og Google 

Jens Laursøn Emborg  
komponist og organist ved Vordingborg Kirke boede her fra 1916 til sin død i 1957. 

Opsat af Lokalhistorisk Forening for Vordingborg Kommune 22. december 2001  
i anledning af hans 125 års fødselsdag 

Vor Frue kirke 
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afkklædningsværelse, baderum og en stor pragtfuld balkon, som er udstyret 
med alle den nyere tids redskaber og apparater. 
 
Skolens enestående samlinger 
Borgerskolen fremtræder derfor nu, skriver overlærer Ross, i en helt ny skikkel-
se med 8 lyse, rummelige og godt ventilerede klasseværelser, det nævnte hyg-
gelige lærerværelse og den fortrinlige gymnastiksal. Når dertil kommer, at sko-
len tillige efterhånden er blevet forsynet med en mængde naturhistoriske bille-
der og foruden den nævnte fuglesamling tillige ejer en mindre naturhistorisk 
samling, et lille børnebibliotek og et mindre lærerbibliotek, samt at der er bevil-
get anskaffelsen af en ret fyldig samling af fysiske apparater, så er alt dette et 
talende vidnesbyrd om den offervillighed og den omhu, hvormed Vordingborg 
byråd omfatter sit skolevæsen. 
 
Få lærere, men megen fællesundervisning 
Det oplyses endvidere, at skolen i årets løb har optaget 63 nye elever og be-
gynder det nye år med 231 børn. Lærerpersonalet er blevet forøget til 4 lærere, 
3 lærerinder og en gymnastiklærer, og at der fra skoleårets begyndelse er ind-
ført fællesundervisning i hele skolen. 

Kilde: Svend Schultz’ samling af avisudklip 
 
 
 
 
Overlærer Ross skriver meget rosen-
de om ”den offervillighed og den om-
hu, hvormed Vordingborg byråd om-
fatter sit skolevæsen.” 
 
Her i det Herrens År 2015 spørger 
man sig selv, om der mon i Vording-
borg findes én eneste lærer, der kun-
ne finde på at udtale noget lignende 
om vores nuværende byråd?  
 
I denne sammenhæng er begrebet 
”de gode, gamle dage” måske allige-
vel ganske anvendeligt! 
 

. 
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En mærkedag i byens historie 
Red. af PET 

 
En Vordingborg-avis skrev den 6. oktober 1951 en lille, men interessant notits 
omhandlende byens gamle porte, der blev fjernet den 6. oktober 1851 efter at 
have beskyttet vor lille by i så mange år: 
 

100 år siden byportene blev fjernet 
 

Ved kgl. resolution af 22. november 1671 blev der gennemført en komsum-
tionsskat, det vil sige en afgiftsbeskatning af alle varer, der indførtes i købstæ-
derne til forbrug, og det var ikke alene fødemidler, der skulle betales afgift af, 

Keld Moseholms små, tykke mænd står nu vagt i Vordingborgs nordre port 
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frem til 1939. I 1906 blev han ansat som organist ved Vor Frue kirke i Vor-
dingborg. Denne post fastholdt han frem til 1952. 
 
Ved siden af arbejdet som musiklærer og organist var J.L. Emborg yderst 
produktiv som komponist. Han nåede faktisk op på et ganske forbløffende 
antal værker og efterlod sig mere en 100 opusnumre: 3 operaer, 5 symfonier, 
en del instrumentalkoncerter, anden orkestermusik, mange kammermusik-
værker, rigtig mange sangværker lige fra enkle småsange til større værker 
med kor, soli og orkester og endelig en del orgelværker. 
 
På trods af sin bopæl i Vordingborg, godt af vejen for det officielle musikliv, 
fik han hyppigt sin musik opført både i Danmark og frem til først i 30’erne - 
også i Tyskland. Meget af hans musik er skrevet med henblik på et tysk pub-
likum. 
 
I 1952 trak J.L. Emborg sig tilbage fra sit virke som organist, og i den anled-
ning blev der ved gudstjenesten påskedag i Vor Frue Kirke holdt en afskeds-
tale af provst Ehrenreich. Herfra bragte en Vordingborg-avis følgende lille 
artikel: 

 
 

Vordingborg Kirke en god mand 
En tak til organist Emborg ved gudstjenesten påskedag for 46 års trofast tjeneste i kirken 

 

Ved gudstjenesten i Vordingborg Kirke påskedag takkede provst Ehrenreich i 
smukke ord organist J.L. Emborg, der nu fratræder sin stilling på grund af 
alder, for hans virke ved kirken i den lange årrække, han har været ansat 
som dens organist. 
 
Efter 46 års trofast tjeneste forlader organist Emborg nu sin stilling her ved 
kirken, sagde provsten. Han har været Vordingborg Kirke en god mand, og 
hans tjeneste har netop været en tjeneste, der har været præget af, at han 
gerne ville, at musikken skulle tjene ordet og evangeliet. Det er ikke tilfældigt, 
at Emborgs yndlingssalme er salmen ”Hyggelig, rolig, Gud, er din bolig”, 
hvori det hedder: ”Und i dit tempel din tjener et skjul.” 
 
Også på anden måde blev Emborg kirken til stor hjælp som sanginspektør og 
komponist, men det skal ikke omtales her ved denne lejlighed, fortsatte prov-
sten. Her i Vordingborg kirke vil menigheden bringe ham en hjertelig tak for 
hans trofaste virke gennem årene og for hans indleven i menighedslivet, bå-
de i kirkeåret og de skiftende årstider, samt i vort folkelige liv. Jeg husker, 
hvorledes han den første søndag efter den 9. april i præludiet fik indflettet 
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Jens Laursøn Emborg 
Red. af PET 

 
Går man fra Slotstorvet ned gennem Algade, kommer man kort efter apoteket 
forbi en husvæg med en mindetavle for komponisten Jens Laursøn Emborg. -  
”Emborg”, tænkte jeg, da jeg første gang blev opmærksom på denne tavle, 
”det navn kender jeg da – tilmed to steder fra.” 

For det første har jeg af og til lyttet 
til en fremragende jazzpianist ved 
navn Jørgen Emborg, dernæst 
mindedes jeg, at min far, som var 
sang- og musiklærer i Slagelse, 
ofte med megen respekt havde 
omtalt en sanginspektør ved navn 
Emborg.  
Da jeg kom hjem kiggede jeg efter 
navnet Jens Laursøn Emborg på 
Google og ganske rigtigt: Han var 
statens sanginspektør, en slags 
rådgiver og konsulent for Undervis-
ningsministeriet i årene 1939-1947. 
Jørgen Emborg, viste det sig, er et 
oldebarn af Jens’ bror, Rasmus. 
 
Jens Laursøn Emborg blev født 22. 
december 1876 i Ringe og døde 
18. april 1957 i Vordingborg. Efter 
en opvækst i en musikalsk familie 
som den ældste af fem brødre, der 
alle spillede et strygeinstrument, og 
hvoraf to ligesom han selv senere 
blev komponister og musiklærere, 
startede han efter faderens ønske - 
vælg dig et sikkert erhverv, enten 
landbrug eller en uddannelse til 
lærer - på Jelling Seminarium. Her-
fra tog han lærereksamen i 1895. 
 
 

Efter et par år som hjælpelærer hos faderen, fik Emborg ansættelse som sang
- og musiklærer ved Vordingborg Seminarium, en stilling han besatte i 42 år 

Jørgen Laursøn Emborg, sem.lærer og organist 
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men også halm, brænde, klædevarer, huder, skind, læder, metaller, sten, glas 
osv. 

 
For at forebygge 
smuglerier måtte 
al færdsel ind og 
ud af byerne kun 
foregå på de for-
ordnede steder, 
og her i Vording-
borg var det ved 
Vesterport, Nyråd-
sporten og Kø-
benhavnsporten
(Nordre Port), 
hvoraf sidstnævn-
te ved Køben-
havnsvejens om-
lægning i 1810 
blev flyttet fra 
Krægestræde til 
hjørnet af den nu-
værende Køben-
havnsvej. Portene 
var stakitporte, og 
der var ved disse 
posteret vagt bå-
de dag og nat. 
 
Denne forordning 

gjorde hver købstad til et lille tolddistrikt for sig og virkede meget hæmmende 
på næringslivet i de danske købstæder. Endvidere gjorde den alle til smugle-
re. Hverken høje eller lave gjorde sig nogen skrupler, når det gjaldt om at nar-
re de forhadte toldbetjente eller posekiggere, som man kaldte dem. 
 
Det var derfor borgerskabet en lettelse, da komsumtionsskatten blev ophævet 
ved lov af 7. februar 1851, og den 6. oktober samme år  – altså i dag for 100 
år siden – blev byportene taget af hængslerne. 
Det var en begivenhed, der overværedes af mange af byens borgere. Nogle 
af disse havde endog været så entreprenante, at de førte deres køer ud om 
dagen og hævede toldgodtgørelsen – for efter at byportene var fjernet at føre 
dem frit ind igen. 

En af de få bevarede byporte findes i Møns hovedstad, Stege 



8 

 

Til at inddrive komsumtionsskatterne ansatte kongen en konsumtionsforpag-
ter samt et passende antal toldbetjente. Konsumtionsforpagteren var oftest 
en ansét borger, det kunne f. eks. være en af byens velhavende købmænd. 
Han sørgede så for hvert år at aflægge regnskab for de kongelige myndighe-
der. Alt hvad han kunne inddrive i afgift, udover hvad han var kongen skyl-
dig, var hans egen fortjeneste og udgjorde således konsumtionsforpagterens 
”løn”. 
 
Vordingborgs tre byporte bestod af et 7 meter bredt og 1,9 meter højt stakit 
med en 3 meter bred stakitport, som blev holdt lukket og låst uden for ekspe-
ditionstiden. Om dagen var porten åben, idet dog portåbningen var spærret 
af en slagbom. Desuden var der for fodgængere mellem accisebod og stakit-
port anbragt en 1,2 meter bred åbning, en såkaldt ”wiederkehr”. Navnet kan 
skyldes, at åbningen havde en selvlukkende låge.     

 
Kilde: Svend Schultz’ samling af avisudklip, Dansk Center for Byhistorie, Google 

 
 
 

 
Ingemanns købstadssange 

Red. af PET 

Vor folkekære digter, 
Bernhard Severin Ingemann 
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de hingste. Store mænd, der males som 
stolte ryttere, ville formentlig være døde 
af skræk, om de var blevet anbragt på 
stejlende, fnysende heste. Det mener 
oberst Podhajsky - og han har ganske 
god forstand på heste. 

Artiklen er underskrevet Obs. og stammer fra 
Svend Schultz’ samling af avisudklip 

 
 
Ved en balotade kaster hesten fra en levade lege-
met frem i en høj bue.  
En levade: Når en skolehest løfter forbenene, så 
den hviler på bagbenene alene.  
Kilde: Salmonsens Leksikon og Gyldendals røde 
fremmedordbog 
 
 
Oberst Alois Podhajsky (født 14. februar 1898 i 
Mostar; død 23. maj 1973 i Wien) var rytter og 
officer i den østrigske armé og leder af Den Span-

ske Hofrideskole. - Ved De Olympiske Sommerlege 1936 i Berlin vandt han med hingsten Nero 
en bronzemedalje i dressurridning. - Kilde: Google 
 

Rosenborg Slot 
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indtrykket af, er nok en helt anden historie. Kyndige hestefolk er såre skepti-
ske overfor sandheden i gamle billeder, der gengiver berømtheder på stejlen- 
 

Prins Jørgen udfører et kunstspring med sin hest, en såkaldt  balotade. Et af de vanskeligste 
og mest kunstfærdige spring indenfor ridesporten. - I baggrunden skimtes Vordingborg        
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I en Vordingborg-avis kunne man i året 1951 læse følgende indslag skrevet 
af forfatteren, folkemindeforskeren og lokalhistorikeren August Frederik 
Schmidt: 
 
Sidst i 1830’erne og i begyndelsen af 1840’erne digtede B.S. Ingemann en 
sangkreds om Sjællands købstæder, af hvilke der dengang var 16 
(Frederiksværk kom først med i rækken 1907), der hver især fik deres poeti-
ske hyldest i Ingemanns digtkreds. Sangene blev senere optaget i Inge-
manns ”Samlede Skrifter” mellem digte fra årene 1842-46. 
Digtene er uden undtagelse historisk prægede, og de ledsages af 
”anmærkninger”, hvori Ingemann gør rede for de sagn og historiske tildragel-
ser, der i hvert enkelt tilfælde danner baggrunden for sangens tekst. 
 
I poetisk flugt når vist ingen af sangene højere end den om Vordingborg. Her 
indgår naturen og minderne i rige og strålende billeder: 
 

”Vordingborg! Kongeørnenes Rede! 
Valdemarernes mægtige Sæde! 

Ved din Strand skuer Dansken sin Glæde - 
grønne Øer i himmelblaa Sø: 

Over Øgrupper Dampskyen svæver; 
Sollysstøtten på Bølgespeil bæver; 

Hist fra snehvide Dronningstol hæver 
Klintedronningen Spiret fra Ø. 

Hviler Nat over Grønsundets Strømme, 
dybt med Stjerneblink Minderne svømme, 
og med dæmrende Riddertids Drømme 

stiger Valdemarborgen af Sø.” 
 

Tonen er holdt fra første til sidste vers: 
 

”Du har lyttet til Sorg og til Glæde, 
til Bedrifter, til Suk og til Sang. 

Ved dit Taarn skuer Dansken tilbage,  
hører Luren fra Kæmpernes Dage, 

hører Tidernes Nattergalklage 
og borttonende Valdhorneklang . . . . ” 

 
Sjællands sydligste købstad har i sangkredsen fået en herlig plads og er ble-
vet skildret i højtsvungne, havfriske ord, der vel er præget af Ingemanns og 
tidens romantiske historiesyn, men alligevel er så ægte og så umiddelbart 
gribende, at man også i vore dage kan glæde sig over dem. 
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En skøn natur og en begivenhedsrig 
historie er indarbejdet i det værdifulde 
Vordingborg-digt, der stadig må kun-
ne glæde  stadens indbyggere, så det 
kan - som digteren ønskede det - 
”genklinge ved nationale byfester.” 
Det samme gælder naturligvis også 
for de andre købstadssange af den 
gamle Sorø-digter, der altid havde et 
godt budskab at bringe sit folk. Han 
var en velsignet skjald og et velsignet 
mennske, derfor glemmes han ingen-
sinde i sit fædreland, hvor hans bed-
ste digtning vil leve alle dage. 
 
August Frederik Schmidt fødtes den 
4. august 1899 i Gesten og døde 17. 
juli 1965 i Århus. Han skrev mere end 
80 bøger og omkring 5.000 artikler 

Sommerspiret på Møns Klint - i gamle 
dage blev det kaldt Dronningestolen 

Vordingborg i meget gamle dage. 
Algade med Tårnet i baggrunden 
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om emner som almenhistorie, landbohistorie, jysk lokalhistorie samt skildringer 
af danske, folkelige forfattere. 

Kilde: Svend Schultz’ samling af avisudklip og Google 

 
Sluttelig opfordres læseren til at kaste et blik tilbage på brudstykkerne af Inge-
manns digt herover og så i fantasien forsøge at forestille sig byens borgere 
forsamlet på Slotstorvet ved en fest eksempelvis i anledning af vor bys 600-års 
jubilæum i 2015, hvor arrangøren, som jo må være byens råd, lader digtet 
”genklinge, som digteren ønskede det til glæde for stadens indbyggere” - !!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prins Jørgen på Rosenborg Slot 

Red. af PET 
 

Fra en Vordingborg-avis er følgende lille artikel fra 1951 hentet. Prins Jørgen 
er en feteret figur i alle vordingborgeres bevidsthed: 
 
Billedet, der ses på næste side, hænger på Rosenborg – og vækker altid stor 
og forståelig tvivl hos sine tilskuere. Det kan ikke være muligt, at nogen rytter 
har kunnet dressere sin hest til den slags spring, hedder det altid mellem publi-
kum. Eller rettere – hed det altid. For nu har Hofburgs Hofrideskoles besøg i 
København vist os, at det kan gøres. 
Billedet er af Frederik III’s søn, prins Jørgen (1653-1708), mens han er midt i 
kunstspringet balotade. Byen i baggrunden er Vordingborg. Det er gengivet i 
Gyldendals store værk af Hjalmar Friis, ”Den kongelige Stald-etat”, som 
sportsrideklubben har skænket oberst Podhajsky og hofrideskolen. Der var 
almindelig begejstring for gaven – og ikke mindst dette billede interesserede 
de fremragende beridere. 
 
Springet balotade er noget nær kulminationen af al gammel og enestående 
ridekunst. Det hører til glanspræstationerne. Men om prins Jørgen virkelig har 
været en så eminent og storslået hestebetvinger, som billedet skal give det 

August  
Frederik 
Schmidt 


