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Robert Larsen, en lokal bybeskriver 
Af Viggo Jacobi Zuschlag 

 
Interessen for lokalhistorie er de senere årtier vokset ganske meget. Enhver 
borger har jo indbygget en historie om sin slægt og de forhold, som den har 
levet under og stadig er i. Familiemedlemmer undersøger med voksende 
iver de tilrådeværende kilder for informationer og data. Heldigvis er mulighe-
derne mange. Kirkebøger, jubilæumshefter, stamtavler, gadenavne, museer 
og lokalarkiver er blot nogle af kilderne. Bøger om lokale forhold vedrørende 
personer, bygninger og andet er også i anvendelse, og her i Vordingborg 
rager to forfattere især op.  
 

Peter August Klein, som var lærer ved Skolen på Kirketorvet, senere 

skoleinspektør i Køge, gjorde efter indgående studier en storartet bog om 
vores by. Den blev udgivet i 1923 med titlen ”Vordingborg Købstads Histo-
rie”, og den er en meget brugt og eftertragtet beskrivelse af vor gamle køb-
stad med dens personer, skoler, kirke og meget andet. Den er repræsente-
ret på mange boghylder rundt om i byen. 
 

Verner Jensen, tidligere redaktør af Vordingborg Dagblad, har et indgå-

ende kendskab til byen Vordingborg. Han har blandt mange andre skriverier 
fået udgivet tre bøger om Vordingborg: ”Toppede brosten”, som omhandler 
årene 1920-1950, kan opfattes som en fortsættelse af Kleins bog fra 1923. 
Senere udkom så ”Hjulene drejer, Vordingborg 1950-1970” samt 
”Vordingborg i tusind år”. 
 
Også disse to bøger har solgt rimeligt godt. - Med demonstrativ opfordring 
til vores lokalforfattere kunne vi godt bruge en bog, der f.eks. kunne hedde 
”Vordingborg, en by i udvikling 1970-2015”.  
 
Også i vort lokale blad ”Guldgåsen” er der meget at hente for interesserede, 
og bladets artikler omfatter mange forskellige emner. Alle årgangene befin-
der sig på vores udmærkede lokalarkiv, hvor de kan læses, men ikke hjem-
lånes.  
 
Og så dukker der pludselig en ny, stor bybeskrivelse op fra gemmerne skre-
vet af Robert Larsen, en vaskeægte vordingborgenser med en meget fin 
iagttagelsesevne. 
 

Robert Larsen blev født 26. september 1883 og voksede op i Riddergade 

nr. 25. Hans far, som hed Jakob Larsen, flyttede med sin familie til Vording-
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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 

UDSTILLING PÅ KULTURARKADEN 
ved 

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv 
 

 
Lokalarkivet ønsker at markere  

75-året  
for Danmarks Besættelse  

 70-året  
for Danmarks Befrielse  

 
Vi vil ved hjælp af  

billeder, plancher, tekster og forskellige relevante genstande  
forsøge at give et billede af tiden fra 9. april 1940 - 5. maj 1945. 

 
Udstillingen åbner tirsdag den 31. marts kl. 14.00 

 

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.peterwolff.dk%2Fpage.php%3Flayout%3D2%26type%3D10&ei=Kjn_VMHjMqTfywOK0IDYBg&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNGTMwJBOS228yae7OzutPklrowM
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Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 
 

Generalforsamling torsdag den 23. april 2015 
 

Kl. 18.30: Foredrag ved borgmester Knud Larsen 
 

Kl. 19.30: Generalforsamling 
 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 23. april kl. 
19.30 den ordinære generalforsamling i lokalerne på KulturArkaden, 
Sydhavnen i Vordingborg. 
 
Der er tradition for, at foreningen inden generalforsamlingen indleder afte-
nen med et foredrag. 
Det er i år lykkedes at få en aftale med borgmester Knud Larsen, der trods 
en meget fyldt kalender har sagt ja til fortælle om, hvordan han gennem et 
langt liv som politiker via posten som borgmester i Stege Kommune endte 
med at blive borgmester for en storkommune. Et job, som virkelig kræver 
sin mand, og et job, som fører mange ting med sig - både på godt og ondt. 
 
Glæd jer! Vi skal høre en borgmester, der er godt skåret for tungebåndet. 
 
Foredraget starter klokken 18.30, og alle - også ikke-medlemmer -  er vel-
kommen. - Der er som altid fri entré. 
 
Ønsker man stemmeret ved den efterfølgende generalforsamling, kan man 
melde sig ind på stedet og er så lovligt registreret. 
 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningens sekretær, Viggo 
Zuschlag, Hammerichsvej 26, 4760 Vordingborg, mail: viggojacobizusch-
lag@mail.com i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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borg fra Gåbense på Falster i 1882. Her fik han hjemsted ved Nordhavnen 
med sin fiskerkvase. Huset på Riddergade 25, som Jacob købte, var oprinde-
ligt beboet af hans bedsteforældre og var efter Roberts optegnelser bygget 
som et bindingsværkshus af mursten fra Vordingborg Slot. Huset blev nedre-
vet i 1897, og et nyt, det nuværende, opført.  
 
Her tilbragte Robert sin barndom. Det var i nærheden af Nordhavnen, og det 
prægede Roberts liv ganske meget. Sejlads med både far og bedstefar gav 

ham appetit på livet til søs, 
og det kom til at bestemme 
hans livsgerning. Tidligt 
efter konfirmationen kom 
han i smedelære på Møn, 
hvor han stiftede bekendt-
skab med materialer og 
metoder indenfor håndvær-
ket. Således velrustet blev 
han sidenhen uddannet 
som maskinmester og var 
så klar til tjeneste i praksis. 
Robert sejlede som maskin-
mester i rederiet Dansk-
Fransk i mange år, men var 
hjemme, da 2. Verdenskrig 
brød ud. Han virkede heref-
ter som mester på den lille 
færge, der sejlede i rutefart 
mellem Hundested og Rør-
vig. Også ruten mellem Kal-
vehave og Lindholm sejlede 

han på en overgang. Mellem Bogø og Stubbekøbing gik ligeledes en lille fær-
ge, hvor Robert i perioder var maskinmester. 
  
I 1950’erne skrev han sit store værk, som han kaldte: ”Minder om mit barn-
domshjem og min barndomsby”. Erindringer fra tiden omkring år 1900, hvor 
han genkalder sig personer og bygninger i detaljer. Han blev færdig med det 
store arbejde i 1956; værket er på ca. 100 maskinskrevne sider.  Et eksemplar 
blev overladt til det daværende museum til opbevaring. Jeg har af familien lånt 
et eksemplar, som jeg i kommende numre af vores blad vil referere til. 
 
I huset på Riddergade 25 bor stadig Roberts familie, en datter og hendes 
mand, som jeg takker for oplysninger om Robert Larsen. 

Robert Larsen 

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=9Nz9VPfnNeK_ygPss4KICg&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNFHfvcw60GS_KZQk9iVXSejYgl
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Da der blev opkrævet bompenge på hovedvej 2 
Pastor A. Mejlvang, Dalby, skrev i 1953 en artikel i  

Haslev Folketidende om opkrævningen af bompenge på Hovedvej 2 
Red. af Niels P. Christensen 

 

Nogle kørte udenom bomhuset, og andre betalte med glødende 
mønter. - Det er i år - 1953 - 100 år siden, bompengeordningen 
blev ophævet. 

 
Det er, hedder det i artiklen, store beløb, der nu anvendes på vore hovedlan-
deveje. Fornylig læste man, at her på hovedvej 2 koster det 1 mio kr pr km 
for udvidelsen af vejen. Men i slutningen af det 18. århundrede var det også 
betydelige beløb, der blev  anvendt på de nye og store chausséer. Der blev i 
den anledning den 12. februar 1788 udstedt en kgl. forordning angående 
bompengenes erlæggelse på de nye landeveje, som dels allerede er færdi-
ge, dels påbegyndte og herefter anlægges i Danmark. 
 
Det hed i denne forordning, at ”kongen af landsfaderlig omsorg for undersåt-
terne for at lette kommunikationen i Danmark har besluttet at anlægge 
chausséer forskellige steder i Danmark og for at lette udgifterne for købstæ-
derne og amterne befales det, at der på landevejene for hver mil skal opstil-
les en bom, hvor der skal opkræves bompenge”. 
 
Når de vejfarende kom til én af disse bomme, blev den først åbnet, når beta-
lingen var erlagt, og indtægterne ved bommene blev ved auktioner bortfor-
pagtet til de højstbydende. 
 
I den kgl. forordning af 1788 nævnes ikke landevejen fra Køge til Vording-
borg, idet denne vej først blev fuldført i 1832. I en kgl. resolution af 24. okto-
ber 1832 henvises til, at den nye hovedlandevej mellem Køge og Vording-
borg nu er fuldført, og der blev derefter på den kongelige kasses regning op-
ført bomhuse for hver mil på denne strækning og opkrævet bompenge fra 
den 1. september 1833. 
                    

Uringede svin måtte ikke komme på vejen 
Hvad der blev betalt i bompenge afhang af de forskellige vogntyper. For en 
bondevogn eller en slæde betaltes 1 skilling, for andre former for vogne eller 
slæder med 2 heste 2 skilling og med flere heste 4 skilling, for en kariol 2 
skilling, for en chaise med en eller to heste 4 skilling og med flere heste 5 
skilling, for en karet med to heste 5 skilling, med fire heste 4 skilling og med 
seks eller flere heste 8 skilling, for en rytter 1 skilling, for heste og hornkvæg 
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kel mand, kom ind til os. Han var meget rystet af situationen og spurgte, 
om ikke vi kunne hjælpe ham. Politiet havde nemlig – efter flere tidligere 
uroligheder – sagt, at hvis der igen blev ballade, ville de lukke krostuen. 
 
Da vi under vort ophold på hotellet var blevet fantastisk godt behandlet, 
sagde vi selvfølgelig JA med det samme, og med oversergenten, der tidli-
gere havde gjort tjeneste i militærpolitiet, i spidsen myldrede vi alle 8 
mand ind i krostuen, hvor alt var kaos. Bordet var væltet, og stolene var 
blevet brugt som kasteskyts, flasker og glas flød overalt på gulvet, og de 4
-5 gæster var i fuld gang med at slå løs på hinanden, så blodet flød. 
 
Efter et par velvalgte kommandoer om at holde inde med slagsmålet fik vi 
meget hurtigt skilt parterne ad og lempede dem herefter ud ad bagdøren, 
hvor dykkeren stod og gav dem en afskedssalut. 
 
I løbet af kort tid fik vi gjort krostuen nogenlunde i orden, hvorefter dykke-
ren sørgede for, at vi fik en hyggelig aften. 
 
 

 

Hotel Masnedsund som det så ud i 
gamle dage. Nu er der beboelse 
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Et besøg i Vordingborg i 1957 
Af Gunnar Fält Hansen 

 

I Guldgåsens decembernummer fra 2014 bragte vi artiklen ”Et glemt depot” 
med undertitlen ”Et besøg på Masnedøfortet i 1957” af Gunnar Fält Hansen.  
Disse overskrifter er fejlagtige og er kommet med pga. en misforståelse. 
Overskriften skal være ”Et besøg i Vordingborg i 1957”. Det skal også her 
understreges, at den omtalte opfyldte mergelgrav befandt sig umiddelbart 
bag det eksisterende kraftværk ca. 700 m fra Masnedøfortet.  
 
Med til artiklen hører to anekdoter fra oprydningsteamets besøg i Vording-
borg. Grundet pladsmangel kom disse ikke med i første omgang, men her 
er de nu – forhåbentlig til glæde for Guldgåsens læsere (det anbefales at læse 

den forudgående artikel på side 15 i Guldgåsen nr. 4, 2014): 

 
Efter vort besøg på byggepladsen den dag vi ankom, parkerede vi bilerne 
efter maskinmesterens anvisning på den indhegnede P-plads, uden at vi i 
mørket tænkte på, at hjulene var snavsede og afleverede en del lerklatter 
på P-pladsens asfalt. 
 
Umiddelbart efter at vi den næste morgen var gået i gang ude på bygge-
pladsen, kom der en kontormand ud til os og sagde, at den kommanderen-
de snarest skulle melde sig på direktørens kontor. Jeg måtte derfor gå til 
vort lånte lokale på værket for at tage lidt pænere tøj på, idet jeg selvfølgelig 
regnede med, at direktøren ville byde os velkommen og ønske os held og 
lykke med opgaven. Men deri tog jeg ganske grueligt fejl. Jeg havde dårligt 
nok fået lukket døren bag mig, før Bækkel-Petersen, der på det tidspunkt 
var direktør, gav mig en kæmpe skideballe, fordi vi havde svinet P-pladsen 
til med lerklatterne fra bilhjulene. Vi skulle øjeblikkelig se at få ryddet op ef-
ter os. Afgang!  
 
Heldigvis hjalp den flinke maskinmester os med slanger, vand og koste, så 
vi fik i løbet af kort tid bragt tingene i orden. Herefter parkerede vi bilerne 
ude på byggepladsen, således at vi ikke behøvede at bruge vores tid på 
rengøring af biler hver aften. 
 
Teamet boede på Hotel Masnedsund. En aften efter middagen i Hotel Mas-
nedsund ”Løvens” restaurant hørte vi, at støjniveauet inde i krostuen, der lå 
lige op til restauranten, steg ret voldsomt, og pludselig hørte vi, at et bord 
væltede, og at flasker og glas røg på gulvet, hvorefter et større slagsmål 
startede med råben og skrigen. Da spektaklet var på sit højeste, gik døren 
til krostuen op, og værten, dykker Andersen, der var en meget lille og spin-
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1 skilling pr. stk. og for to stk. ringede svin ½ skilling. - Uringede svin måtte 
ikke komme på de nye veje, og hvis de gjorde det, kostede det en bøde på  
16 skilling pr. stk. foruden foderpenge til dem, der fangede dem. Fodgæn-
gere betalte ikke bompenge. 
 

 
Dyrt og generende 
Selv om man dengang ikke havde så travlt som nu, så virkede det alligevel 
generende, at man skulle standse op ved bommene for hver mil, og desu-
den kunne det jo nok blive en dyr tur, når bønderne skulle til København og 
sælge deres varer.  
 
Man var klar over, at de vejfarende ville forsøge at snyde sig udenom bom-
mene, og derfor hed det i forordningen: "Hvo, som gjør en kort Omvej, alene 
for at undgaae Bommen, bør til den, der opbringer ham, betale een Rigsda-
ler foruden at erlægge ved Bommen de paabudte ..." 
 
Men man behøvede ikke at tage vejen udenom bommen for at gøre det surt 
for bommanden. -- Nogle havde for skik at lægge deres mønter i deres pibe, 
og de rakte så de varme, næsten glødende mønter til bommanden, der hav-
de bare hænder, mens de selv havde vanter på. 
 
På den anden side skulle bommanden også behandle de vejfarende ordent-
ligt. Han måtte ikke opholde dem længere end nødvendigt ved bommen og 
ikke kræve mere af dem, end de burde betale efter den fastsatte takst, som 

Ørslev Bomhus lå i vinkelspidsen, der dannes af Københavnsvej og Ørslev Bygade. Har man 
gode øjne eller en skarp lup, ses det, at der står skrevet ”Bomhus” på kortet 
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ifølge forordningen på ”et bræt kjendeligen malet” skulle hænge ved hver 
bom. 
 

Syv bomme mellem Køge og Vordingborg 
Bommene mellem Køge og Vordingborg var kun i brug en snes år, idet bom-
pengeordningen  blev ophævet i 1853. Der var på dette stykke landevej ialt 7 
bomme, der altså blev bortforpagtet fra 1. september 1833, og man ved fra 
gamle dokumenter, hvem der ved højeste bud fik disse bomme overdraget i 
forpagtning. -- For eksempel blev bommen paa Ørslev Mark først bortforpag-
tet til en mand fra Iselingen ved navn Thye for 128 rigsdaler for en treårig 
periode, men han blev løst fra forpagtningen allerede i 1835, og bommen 
blev herefter forpagtet af møllersvend Lars Hermansen, Korsør, for 96 rigs-
daler.  
I 1853 blev bompengeordningen ophævet, men bomhusene forsvandt først 
meget senere, og det er kun en halv snes år siden, at Thureby Bomhus blev 
revet ned. 
 

På kortudsnittet fra 1945 kan bomhuset i Ørslev ses 
Det er dette bomhus, der nu skal nedrives for at give plads til en ny Netto i 
Ørslev. - Og så må vi ikke glemme debatten om kørselsafgifter/
trængselsafgifter på de danske landeveje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De fleste bomhuse på landet var sikkert ret uanseelige bygninger.  

I Korsør finder man imidlertid et pragteksemplar af slagsen 
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Orientering omkring postkortet. Børge Olsen, der var i familie med vogn-
mand Olsen, der havde sit virke på Hotel Kong Valdemar, der nedbrændte i 
1961, blev student fra Vordingborg Gymnasium bl.a. sammen med Max 
Hornuff fra Masnedsund. Børge blev senere farmaceut og var i flere år ud-
sendt til Vietnam for et dansk medicinalfirma. 
 
John Sørensen fra Stensby var også jetpilot og fløj Super Sabre og havde 
den specielle fornøjelse at skyde sig selv ned under en flyveøvelse ved 
Oksbøl, hvor et projektil richoterede op i efterbrænderen på hans maskine, 
hvorefter John måtte skyde sig ud i katapultsædet over Vesterhavet. Han 
blev som følge heraf 2 cm kortere. Han afsluttede så vidt vides sin karriere i 
flyvevåbnet i havarikommissionen. Hans far havde et smedeværksted i 
Stensby. 
 
Som afslutning på artiklen om Max viser vi her et postkort, som Max Hornuff 
sendte til sin skolekammerat i Stubbekøbing fra Canada i 1955. 
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møde i Skovhuse. Kollegerne havde med en vis gysen og ærefrygt beundret 
hans modificerede Carmann Chia, som han havde forsynet med en porsche-
motor. Rygtet i Masnedsund fortalte, at da han i bilen på vej over Stor-
strømsbroen blev stoppet af færdselspolitiet, og betjenten sagde: ”Nå, unge 
mand, man skulle sgu` tro, de havde flyvercertifikat med den hastighed, de 
drager af sted med”, tog Max med et smil sit certificat frem. Betjenten, der 
ikke var uden humor, svarede: ”Nå, så flyv videre, men bliv ved jorden”.  
 

K.W. Rasmus-
sen, der var 
ilde til mode 
over opgaven, 
bad Løjtnant 
H.V. Petersen 
køre med i 
jeepen til Ore-
vej. Slagterbu-
tikken var fuld 
af kunder, og 
da det endelig 
blev K.W.´s 
tur, sagde fru 
Hornuff med et 
smil: ”Nå, hvad 
skal så flyve-
ren fra Avnø 
have?”   
 

Svaret lød: ”Jeg vil gerne tale med dem, kan vi gå ind bagved?”  
 
Da stivnede fru Hornuff bag disken i slagterbutikken: ”Det er Max,” næsten 
skreg hun og styrtede ud bagved, hvor hendes mand, Frantz, opholdt sig. 
”Max er styrtet ned,” blev hun ved med at sige. K.W. Rasmussen fulgte efter, 
men der var intet, han kunne gøre. Ingen forklaring, ingen trøst.  
 
Folk, der havde fri, sad i messen, da de kom tilbage. K.W. pegede på mes-
semanden og bestilte et glas cognac. Det havde han aldrig gjort før. Herefter 
fortalte han, hvad der var sket, mens tårerne løb og stadig skulle tørres væk. 
Ordene bed sig fast, og alle priste sig i deres stille sind lykkelige over, at det 
ikke var en af dem, der var trukket ud denne gang. 
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Landet, byerne og husene omkring broerne 
Af Brian Devantie 

 

Nu skal vi til det igen! Den gamle, nedslidte Storstrømsbro er på vej til ud-
skiftning. En ny Storstrømsbro skal erstatte den gamle som bindeled til Eu-
ropa, i hvert fald når trafikken går via Vordingborg og ned til Rødbyhavn, 
hvorfra der skal etableres en fast forbindelse over/under Femernbælt. Der 
skabes således en trafikåre, der vil løfte hele området - med Vordingborg 
by som udgangspunkt. 

 
Det vil være ensbetydende med en del ændringer. Landskabet vil ændre 
sig, og ændringerne vil sætte sit præg på de byer og huse, der ligger om-
kring broerne. 
 
Der var kongelige ord fra Christian den Tiende, da broen i september må-
ned 1937 blev indviet, iøvrigt på majestætens 67-års fødselsdag. Mange 
honoratiores var mødt i stiveste puds. Der var glans over de guldbroderede 
uniformer og de blinkende ordner, og en skov af civile tophatte gav stof til 
underholdning. Byens gyldne gås solede sig. Jo, der var liv i Vordingborg 
den dag. 
 
Efter et kort stop på byens banegård, hvor amtmand Toft tog imod maje-
stæten og lykønskede ham med dagen, fortsatte toget forspændt et svensk 
kæmpelokomotiv videre mod Masnedø. Der vinkes farvel til Masnedsund, 

Et smukt og idyllisk syn. - Men om få år har den gamle bro tjent sin tid ud og er blot fortid 
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og toget løfter sig op på den nye Masnedsundbro, alt mens gæsterne kan se 
ned på den gamle, påsejlede bro, der mest af alt ligner noget, der snarest 
skal på skrotauktion. Den gamle svingbro var borgerne til trøst og glæde i 54 
år, indtil en engelsk damper påsejlede den og tog livet af den.  
 
Nu skal vi formentlig til det igen. Der skal bygges nye broer, vores område 
kan få et kæmepeløft. 

 
Sagnet fortæller, at der på Nordfalster boede en gammel heks, som blev 
bragt ud af ligevægt, når klokkerne i de lokale kirker begyndte at ringe - der-
iblandt også klokken i Sct. Peders kirke langt mod nord. Hun besluttede, at 
denne kling-klang skulle have en ende. Heksen tog sit forklæde på og fyldte 
det med sand. Derved opstod Skerne sø. På vej mod Næstved besluttede 
hun at begrave Næstved og Sct. Peders kirke under sand. På sin vej - for-
mentlig dér hvor broen nu i 78 år har trukket sit bånd - satte hun i et kraftigt 
hop, hvilket medførte, at der gik hul i forklædet, og klat for klat tabte hun ind-
holdet, der blev til Kulsbjergenes kæde. -  Men hun fik ikke ram på det for-
hadte kirketårn. 

Sådan kan den ny Storstrømsbro 
komme til at tage sig ud 
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pris. En kontakt til Danmarks Flyhistoriske Selskab via vordingborgdrengen 
H.C. Petersen, redaktør Petersens søn fra Algade, skaffede forbindelse til 
Helge Madsen, som var så venlig at dykke ned i arkiverne og sende os hi-
storien om Max Hornuffs tragiske skæbne. Teksterne beskriver begivenhe-
derne omkring Max’ endeligt den 7. august 1958 nordøst for Samsø. 
 
Det blev hans chef på Flyve-
station Skovhuse, som måtte 
overbringe den tragiske be-
sked til forældrene i den lille 
slagterforretning på Orevej 10 
(nu computerbutik) ved siden 
af Masnedsund Skole. Med 
denne historie kan vi føje et nyt 
kapitel til artiklerne i Guldgåsen 
om ”Luftens Helte” fra Vording-
borg. Mange kendte Max Hor-
nuff som en dristig jetpilot, en 
meget aktiv pilot, som udførte 
mange bedrifter med sin Tor-
denjet, bl.a. drillede han de 
lokale fiskere omkring Samsø 
ved at flyve lige imod deres 
kutter og så trække maskinen 
op netop foran fiskekutteren. 
Det påstås, at hans død skyl-
des en episode, hvor Max kom 
for langt ned og fløj direkte i 
havet og døden. 
 
Under en navigationsflyvning, der ellers var ganske normal rutine fra flyve-
station Vandel, gik han ved øen Hjelm og derefter nordøst for Samsø ned i 
lav højde, og passagererne på Hundestedfærgen sammen med en fisker fra 
Århus så til, da maskinen pludselig ramte den rolige, spejlblanke havoverfla-
de. Flyet blev knust, og Max Hornuff fra Eskadrille 728 blev dræbt på stedet. 
Ulykken skete kl. 11.30. Kort efter blev kaptajnløjtnant K.W. Rasmussen på 
Skovhuse ringet op og beordret til at tage ud til forældrene på Orevej for at 
overbringe dem den sørgelig meddelelse.  
 
Med ét var en ulykke, som man normalt kun kendte fra avisoverskrifter, kom-
met tæt på. Max havde lige før ulykken været til stede ved et orienterings-

Max Hornuff i sin Tordenjet - klar til start 
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samme husker sikkert Max, slagterens søn fra Orevej, der efter sin afslut-
tende studentereksamen kom ind i flyvevåbnet og efter endt uddannelse på 
Avnø blev sendt til Alberta i Canada, hvor de første danske piloter blev træ-
net til at flyve F-84 Tordenjet. 
 
Max Hornuff omkom som ganske ung, 7. august 1958, ved en ulykke i Kat-
tegat, hvor han styrtede ned med sin Tordenjet, og jeg, der da var en stor 
dreng (årgang 1937), kan tydeligt huske mange af de historier, der gik om 
Max’ vovemod, som bl.a. bestod i, at han skulle være en af de unge vove-
halse, der fløj under broerne, blandt andet Storstrømsbroen. Det er dog al-
drig blevet bevist, så ingen ved med sikkerhed, om han virkelig var en af de 
mange, der i ungdommeligt overmod ville afprøve sig selv og vove en tur 
under broen. 

Max var som alle de andre jetpiloter 
en del af en flok unge, danske 
mænd, der blev trænet i Canada af 
amerikanske piloter, som kom lige 
fra kampene i Koreakrigen mod det 
kommunistiske Kina, og hvis mantra 
netop var: ” Flyv lavt og hurtigt, sørg 
for at undgå fjendens ild og overlev!” 
Dette førte desværre til mange dan-
ske jetpiloters tragiske skæbne i det 
fredelige Danmark. På et tidspunkt 
var der så mange tordenjetpiloter, 
som fløj under diverse broer i Dan-
mark, bl.a. Lillebæltsbroen og Stor-
strømsbroen, at flyvevåbnet måtte 
indskærpe, at den slags flyvninger 
fremover ville medføre afskedigelse. 
Dette måtte adskillige piloter senere 
bittert erfare. 
 
Danmark modtog fra 1952 til 1954 
244 Republic F-84 Thunderjet, og 
den store mængde fly førte til, at 
man oprettede hele fem nye eska-

driller, men den kraftige ekspansion havde sin pris. Der fandtes ikke flysi-
mulatorer eller tosædede træningsmaskiner, så flyvevåbnet mistede 89 Tor-
denjets, og 40 piloter omkom heriblandt Max Hornuff. Den meget kortvarige 
og kontante træning i Canada med amerikanske kamppiloter krævede sin 

Max Hornuff som ung, nyuddanet jagerpilot 
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I Orehoved havde man i 1937 ikke indtryk af, at der ville blive gjort meget 
væsen ud af den nye bros indvielse. Onde tunger hævdede, at broen ville 
føre til en katastrofe, og man gjorde sig mange bekymringer om fremtiden 
og ikke uden grund. Se blot, hvordan dette område faktisk er blevet gjort til 
et yderområde. På den anden side set sydfra ligger Vordingborg og Mas-
nedø, og her blev forandringerne lige så store, da jernbanedæmningen til 
Storstrømsbroen skar sig tværs igennem Masnedø. Øen sorterede trafikalt 
under Masnedsund Station, og på øen boede jernbanefolk og færgefolk. 
Der var færgehavn, stationsbygninger, vogterhuse og meget andet, alt det-
te blev dengang ganske overflødigt. Kun 3 familier, der havde tilknytning til 
stationen, blev boende: en lods, en pensioneret sømand og en enkelt kap-
tajn. Der blev dengang sagt, at Masnedø ville vende tilbage til naturen. 
Gjorde den det? Nogle af de gamle bygninger samt dæmningen ligger der 
endnu og fortæller lidt historie, når man kører rundt på øen og ser sig lidt 
om, alt mens biler suser forbi, og tog triller af sted oppe på den kunstigt 
anlagte dæmning.  

I 1870 måtte en rejsende til Berlin tage med toget fra København til Mas-
nedsund Station og derfra videre med det gode skib, S/S Limfjorden, til 
Gaabense og derfra igen med dagvogn videre til Nykøbing Falster og Ged-

Og her ses et forslag til 
udvidelse af  

Masnedsundbroen 
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ser med mulighed for skibslejlighed til Rostock, hvorfra der var forbindelse til 
Berlin. 
 
Et par år efter blev det lidt bedre, da Falsterbanen åbnede. Nu kunne man 
fra Masnedsund sejle til Orehoved. Gåbense gled i baggrunden, indtil bilerne 
skabte nye tider. Det sjællandske jernbanenet blev overtaget af staten, og 
der fandt en større sammenfletning sted, hvorved færgefarter blev koblet 
sammen med jernbanen. Den 15. januar 1884 blev den senere påsejlede og 
nedlagte bro mellem Masnedsund og Masnedø indviet, og samme dag - alt-
så 53 år før Storstrømsbroen kom ind i billedet - afgik færgen fra Masned-
sund til Orehoved, en kæmpeforbedring. 
  

Forbindelsen mellem Masnedsund og Orehoved bestod indtil dette tidspunkt 
kun af en enkelt postbåd, der ikke kunne medbringe jernbanevogne. Nu lø-
ste man problemet ved at føre jernbanen tværs over Masnedø til Masnedø 
Færgehavn, hvilket var ensbetydende med, at en del gods, der ankom til 
sydhavsøerne med dampskib, nu kunne køres næsten til døren. På person-
siden kunne folk takket være moderne lokomotiver og nye togvogne inklusi-

Den gamle Restaurant Storstrømmen. 
Et billede fra dengang  

vi mennesker havde knap så travlt 
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Verden er lille 
Af Brian Devantie 

 

Denne artikel er skrevet af Brian Devantie udfra oplysninger hentet fra gamle 
vordingborgdrenge, blandt andre H.C. Pedersen.  
 
Preben Brag Nielsen (søn af Sigurd Brandmand) blev også uddannet i Fly-
vevåbnet. Sidstnævnte er ved at være en af de sidste i rækken af lokale pilo-
ter.  

I serien om ”Luftens Helte” har jeg fået til opgave at fortælle om vordingborg-
drengen, Max Hornuffs, debut i det danske luftvåben. Den fandt sted på det 
tidspunkt, hvor de berygtede/berømte F-84 Tordenjet blev Danmarks første 
jetkampfly. Mange fra årgangene lige før krigen og fra den første periode af  

Slagter og viktualiehandler Frantz Hornuff, Orevej - med kone og søn 
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Da der i forbindelse med udviklingen af naturområdet, Vintersbølle Over-
drev, også indgår plantning af blandt andet nogle egetræer, vil det være 
oplagt at plante dem ved den gamle kævle. Vi har faktisk nogle små ege-
træer stående klar i potter, som stammer fra de gamle træer i Kirkeskoven i 
Vordingborg, oplyser den tidligere naturchef. - Det er ikke aftalt med nogen 
endnu, men måske vil det ligeledes være en god ide ved hjælp af f.eks. et 
lille skilt at oplyse om de to »erstatningsege/brandtræer«, der i november 
1985 blev plantet på Nyrådsvej, således at ingen i fremtiden forledes til at 
tro, at der er tale om helt tilfældige og betydningsløse vejtræer, der kan 
fjernes efter forgodtbefindende. 

 
Kruse fortæller iøvrigt, at en præstøborger efter omtalen af egetræets en-
deligt argumenterede for, at det faldne træ skulle forblive liggende i vejkan-
ten. - Det kunne selvfølgelig være den mest autentiske udgang, men vejfolk 
er generelt ikke glade for, at der ligger eller står faste genstande tæt på 
kørebanen, tilføjer han. 

Per Rasmussen tog dette ejendommelige og smukke billede af den gamle, faldne kæmpe 
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ve en salonvogn rejse fra Orehoved til Gedser, hvorfra hjuldamperen, Edda, 
sejlede de rejsende til Warnemünde.  
 
Trafikken voksede, og på begge sider blev der udvidet med ny færgelejer. I 
de følgende år med krigen i 1914-18 kombineret med et vejrlig, der var ens-
betydende med hårde vintre med isgang, gjorde den stærkt øgede trafik 
passagen mellem Masnedø og Orehoved til en flaskehals. Der var derfor 
mere end jubel, da Storstrømsbroen i 1937 blev indviet.  
 
Nu skulle der ikke mere ventes hverken på den ene eller den anden side, 
men som der blev peget på i indledningen, betød det også, at mennesker 
og huse forsvandt fra øen. Pudsigt nok ligger det ene af de gamle 
”brohuse”, som de blev kaldt, nu på hjørnet af Stationsvej og Færgegårds-
vej i Masnedsund. Det blev pillet ned og genopført i Masnedsund, hvor det 
blev kendt som ”ølkassen”! - Ikke fordi den daværende ejer af mejeriudsal-
get, som lå lige overfor, havde smugkro, men ganske enkelt fordi - og det 
var, da jeg var dreng – der på de 2 respektive gavle var solgt reklameplads 
for henholdsvis Tuborg og Carlsberg. Med lidt fantasi sås det som en for-
vokset ølkasse.  
 
Tiden var også dengang præget af en meget større forståelse for at holde 
beskæftigelsen i gang. I dag ville det være utænkeligt, men et trinbræt blev 
etableret med let adgang til Restaurant Storstrømmen på den anden side af 

Et snit der anskueliggør 
broens opbygning 
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vejen. Desværre blev trinbrættet nedlagt 20 år efter, og trods en større 
renovering midt i 60-erne lukkede DSB det hele ned i 70-erne. Man ville 
ikke ofre penge på vedligeholdelse, og et godt spisested samt en Shell-
tank blev revet ned.  
 
Med Farøbroen åbnedes en ny overfart kun beregnet for biltrafik. Indviel-
sen af Farøbroen fandt sted tirsdag den 4. juni 1985 klokken 11.50 med 
deltagelse af dronning Margrethe. Der var nu gået 48 år, siden hendes 
farfar havde indviet Storstrømsbroen. 
 
Hermed indledtes endnu en ny epoke for vores landsdel - i hvert fald trafi-
kalt set. Desværre er Farøbroens placering en medvirkende årsag til, at 
trafikken og tilstrømningen til området for en væsentlig del føres uden om 
Vordingborg by. 
 
Under krigen undgik vi, at den smukke bro, der på det tidspunkt kun var 
godt 4 år gammel, blev sprængt i luften. Adolf Hitler, der i 1937 var ved at 
nå toppen af sin karriere som rigskansler, havde til broindvielsen sendt 
Reichverkehrminister, Dr. Dorphmüller, og den tyske Reichminister, Dr. 
Hjalmar Schacht, som sine repræsentanter. Bevidst eller ubevidst eller 
måske bare, fordi han ikke havde tænkt sig ret meget om, sagde Dr. 
Dorphmüller: ”Vi håber ved indvielsen af denne bro, at denne vej vil føre til 
en strøm af velsignelse mellem de nordiske lande og Tyskland til fremme 
af forsonligheden mellem samtlige europæiske lande.” - ?? 
 
Dette kunne man jo nok i dag år 2015 stille en masse spørgsmål til, hvis 
man over en bred front tænker på al den uro, der hersker i vor del af ver-
den !!!.  

Så dejligt så der ud ved 
Restaurant Falstria for, efter 
bilen at dømme, 60-70 år 
siden. 
Bygningen har i de senere 
år haft en omtumlet skæb-
ne, men i øjeblikket er den 
ved at blive istandsat 
En restaurant kan nok ikke 
klare sig her nu om dage, 
men lad os håbe, at den 
gamle, smukke bygning kan 
finde en fornuftig anvendel-
se. 
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Stormen tog den gamle Eg 
Af Henning Gøtz, red. af Brian Devantie 

 
 

Med tilladelse fra red. Henning Gøtz har vi plukket lidt i en artikel hentet fra 
Ugebladet Sydsjælland. Vor aktive og højtrespekterede fotograf, Per Ras-
mussen, har med velvilje stillet artiklens billede til rådighed. 
Med denne artikel kan vi konstatere, at tingene fungerer i det lokale sam-
fund, hvor interessen for lokalhistorie står højt hos mange mennesker. 
 
Der var seks, fem, fire, tre, to, og så var der kun én af de engang hele seks 
Valdemars-ege tilbage tæt ved den nuværende vejføring mellem Vording-
borg og Nyråd.  På en af årets sidste dage i 2014 vippede en kort decem-
berstorm den sidste fredede - for en del år siden definitivt udgåede - 
»krumme eg« omkuld. 
 
For 15 år siden var den kommunale melding ellers, at det engang så livs-
kraftige egetræ skulle blive stående indtil dets totale forrådnelse - måske, 
anslog man, om 40-50 år. Men der gik altså kun 14 år, før »skelettet« valgte 
at lægge sig hen over cykelstien - heldigvis uden at ramme nogen. 
 
Det store egetræ inde på marken mod Marienlystskoven er dermed nu den 
eneste tilbageværende af de gamle kæmper, som ifølge lokale sagn - hvis 
de fældes -  vil betyde ildsvåde i Vordingborg. Forudseende folk i Vording-
borg Kommune sørgede dog for tilbage i 1985 ved Nyrådsvej at nyplante to 
træer og dermed sikre eksistensen af valdemarernes gamle kongeby man-
ge år fremover. 
 
Nytåret over lå den gamle kæmpe i vejsiden, og driftsleder for kommunens 
trafik- og parkafdeling, Tom Andreassen, oplyser til Ugebladet, at den gam-
le knark væltede i stormen et par dage før jul. Beslutningen om det sagnom-
spundne træs sidste hvilested blev - ifølge chefkonsulent Flemming Kruse 
fra Vordingborg Kommunes »land og by« afdeling - efter nytår truffet i sam-
råd med driftslederen for grønne projekter, Ole Sejr Jakobsen. 
 
På Vintersbølle Overdrev kommer den gamle eg til at ligge i et smukt land-
skab og i nærheden af »Valdemarsstenen« inde i Vintersbølleskoven. Så 
der er et vist historisk belæg for at rykke den historiske kævle lidt mod øst i 
stedet for til Trellemarken, som jeg ellers selv i første omgang foreslog of-
fentligt, siger Flemming Kruse til Ugebladet Sydsjælland. Han tilføjer, at det 
er planen at skrive historien om De Krumme Ege på et skilt ved kævlen. 


