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Marken er mejet, og høet er høstet, 

kornet er i laderne, og høet står i hæs. 

Frugten er plukket, og træet er rystet, 

og nu går det hjemad med det allersidste læs.   
 

                                                                                Mads Hansen  
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Om skudsmålsbøger 
Redigeret og refereret af Viggo Jacobi Zuschlag 

 
I Danmark kom der i midten af 1800-tallet efter årtiers stagnation igen gang i 
både landbrug og industri såvel i byerne som i landsognene. Bønderne fik 
mere for deres produkter, og man kunne reparere og nybygge samtidig med, 
at man flyttede ud fra landsbyerne til oplandet. I byerne kom der gang i både 
håndværk og industri, og brugen af den ret nye dampmaskine fik snart værk-
steder og fabrikker til at blomstre. Det gav arbejde for mange af de unge 
mennesker fra landdistrikterne, som flyttede rundt til forskellige jobs både i by 
og på land. Dette var vel en af grundene til, at en lov om indførelse af Skuds-
målsbogen blev vedtaget i 1832.  
 
Der blev fremstillet en lille, standardiseret bog specielt til brug for alle ar-
bejdstagere og tyende. Skudsmålsbogen, som skulle indeholde udtalelser 
om en given persons evner, ærlighed, flid, påpasselighed og omgængelig-
hed, blev efter loven brugt til personer, der som tyende arbejdede udenfor 
hjemsognet i købstaden eller på landet. Fra 1832 til 1867 skulle denne 
skudsmålsbog med personlige oplysninger og vurderinger om alle arbejdsfor-
hold altid enten være i ethvert tyendes besiddelse eller overdrages husbond 
ved et fæstes begyndelse indtil skiftedag. Endvidere måtte der i købstaden 
rettes henvendelse til politimyndigheden, på landet til præsten, der derefter 
indskrev oplysninger i afgangs- og tilgangslisten i kirkebogen om personens 
forhold. Dette sidste har betydet ganske meget for slægtsforskere, der her 
har kunnet følge med i en persons af-og tilgang til de forskellige sogne. Imid-
lertid blev denne bog ganske sikkert tit og ofte misbrugt, da den blev forsynet 
med meget personlige oplysninger - data, der ofte bundede i subjektive iagt-
tagelser og slutninger.  
 
Dette medførte, at en ny ordning blev gennemført i 1867. Her blev det forbudt 
husbonden at skrive andet end arbejdssted og tjenestetidens varighed.  Her-
med forsvandt mange beskrivelser om personlige data,  og slægtsforskere og 
andre med interesse for oplysninger fra Skudsmålsbogen mistede således en 
kilde til oplysninger om personer af interesse.   
 
Den næste ændring blev en lovvedtagelse af 27. maj 1880. Den var skrevet 
med gotisk skrift og indeholdt 9 paragraffer omhandlende brugen af bogen. 
Inden den blev taget i brug, skulle den segles på bogens sidste side samt 
give diverse oplysninger. Bogen var i sort bind, måler 9x15 cm, rummer 48 
sider, kostede 15 øre i anskaffelse og var godkendt af justitsministeriet i hen-
hold til cirkulære af 27. januar 1880. For eksempel så § 6 i bemærkningerne 
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Vordingborg Kommunes nye havneområde, tidligere Seas, har gennem de 

seneste år gennemgået en udvikling, der mest af alt ligner et eventyr af de 

bedre. Erhvervsudviklingen tager sit udspring i havnen, betones det, når der 

annonceres for området. Det er udvikling og investeringer i fremtiden. Med de 

mange tiltag ser det lyst ud for både havnen og naturligvis også for kommu-

nen. Takket være en stor udvikling af hele området og trods protester fra en 

del lokale beboere er det lykkedes Vordingborg Havn at komme igennem med 

de mange initiativer og på den måde at styrke konkurrenceevnen. Med blandt 

andet en vanddybde på 10,4 meter og det lange kajanlæg er det endt med at 

blive en attraktiv erhvervshavn for store kunder, blandt andet DLG.  

Også andre kunder nyder godt af de gode faciliteter, som f.eks. de store er-

hvervsarealer, som havnen også kan tilbyde. Fremtiden byder på mange flere 

planer med investeringer og udvikling. 

Har man lyst til at være med lørdag den 16. september, når Jan Cramer og 

hans makker, Jesper Kraft Andersen, byder velkommen, mødes vi klokken 

14.00 ved porten til det forjættede land - Vesthavnen på Masnedø . 

Onsdag den 11. oktober er det i KulturArkaden, det sker - klokken 19.00. Vi 

får besøg af 2 meget kompetente personer, der ved alt om, hvad der skete på 

Sydhavnen, når vi skruer tiden lidt tilbage; det kan være en fordel indimellem, 

ikke mindst når vi taler om foredrag. Det er lykkedes os at få overtalt tidligere 

skibsmægler, Hans Ove Lange, til at komme og fortælle om tidligere tiders 

havnemiljøer. Han får hjælp af Kaj Jensen, som leverer billedmaterialet. 

  

Når det nye år tager sin begyndelse, har Helge Henriksen, en af ”Baluttens” 

drenge fra den gamle Færgegård, sagt ja til at fortælle om sit liv. Det forven-

tes, at arrangementet vil finde sted i marts eller april i forbindelse med den 

årlige generalforsamling, der skal afvikles inden udgangen af april.  

 

Alle arrangementer afholdes i samarbejde med Vordingborg Bibliotek. 
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spændende at indsamle, men ellers vil arkivet hjælpe med at finde personer, 
som vil være relevante. 
Arkivets leder, Susanne Outzen, vil være behjælpelig med at klæde dig på til 
at lave interviews. Arkivet har f.eks. en diktafon, som du kan låne, hvis du ikke 
vil bruge din egen telefon – moderne telefoner har ofte en diktafon-funktion 
indbygget.  
 
Vi indsamler ikke kun historier om ’gamle dage’ eller om barndommen. Vi vil 
vide noget om det hele. Hvordan var barndom, skoletid, ungdom, konfirmation, 
voksen- og arbejdsliv og bryllup, eller hvordan er tilværelsen som pensionist i 
dagens Danmark. Man kan fortælle om det hele eller blot vælge en lille bid. Vi 
er interesseret i historier om særlige begivenheder, men også om hverdagen. 
 
Vi håber inderligt, at der må være nogen, der har lyst til at hjælpe med denne 
opgave, som ellers er svær at løfte. 
 
Med venlig hilsen 
Susanne og de frivillige på arkivet 
 
Du kontakter Susanne på mail: lokalarkivet@vordingborg.dk eller telefon på 
tirsdage 55363817. 
 
 

Så er der nyt fra Havnefronten 
 

Der er lagt op til nogle spændende foredrag i Lokalhistorisk Forening, hvilket 

viser, at vi i foreningen ikke træder vande og bliver stående på stedet. Efter-

årets foredrag er pudsigt nok begge med relationer til vandene omkring 

Sydhavnen i Masnedsund 

 

Lørdag den 16. september ligger første mulighed lige om hjørnet, når man 

kommer over Masnedsundbroen. Udviklingschef Jan Cramer viste sig fra sin 

meget positive side, da jeg besøgte ham en eftermiddag. Da jeg spurgte ham, 

om der kunne åbnes for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for et besøg på 

den nye Vesthavn - et ellers for fremmede lukket område - kom det prompte: 

”Selvfølgelig, bare sig til når det passer.” Vi blev enige om, at en lørdag efter-

middag i september ville passe glimrende ind i vores planlægning. Således 

blev besøget arrangeret og programsat til lørdag den 16. september klokken 

14.00. 
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til  loven således ud - her gengivet med nutidig stavemåde: ”Enhver, der an-
kommer til København eller en anden købstad for sammesteds at tage tjene-
ste som tyende, eller på landet tager sådan tjeneste i et pastorat, hvori han 
eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal anmelde det i købstaden for Politiøv-
righeden og på landet for Sognefogden, og af samme lade sin Skudsmålsbog 
påtegne. I disse tilfælde bør sådan anmeldelse også ske af den husbond, der 
tager tyendet i tjeneste. Anmeldelserne sker i købstæderne inden 24 timer og 
på landet inden 4 dage efter ankomsten.” 

Derudover var der flere praktiske foranstaltninger og regler i den daglige brug 
af bogen ledsaget af regler for forsømmelser og undtagelser. Denne ordning 
løb igennem til 1921, da kravet om skudsmålsbogen blev fjernet. Samtidig blev 
husbondens revselsesret også fjernet.  
 
Adskillige af disse bøger er afleveret til lokalarkiver rundt om i landet, og også 
på lokalarkivet i Vordingborg har man flere. Jeg har udvalgt én for at vise, 

Et par sider fra Jens Peder Pedersen skudsmålsbog 
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hvad indholdet kan fortælle os om personens arbejdssteder i den første del 
af hans arbejdsliv. 
 
Det drejer sig om Jens Peter Petersen, født  22.1.1881 i Udby, Bårse Herred, 
Præstø Amt. Han var søn af  træskomand Jacob Peter Petersen og hustru 
Johanne Kirstine Jensen af Udby. Jens voksede op i Udby og blev konfirme-
ret i den lokale kirke i 1895. I hine tider betød det som oftest afgang fra skole 
og indgang til arbejdslivet, og her hjælper hans Skudsmålsbog os videre . 
Sognepræsten i Udby har indviet bogen til brug, og som eksempel bringer 
jeg teksten på de to første sider (redigeret): ”Fra 1895-96 tjente Jens Peter 
hos gårdmand Peder Jensen i Udby. 1896 afgang fra Udby og ankomst til 
Fensmark. Fra 1896-98 tjente Jens Peter på Kalkebryggeri i Fensmark hos 
brygger Hansen mod 100 kr. om året. 1898 afgang fra Fensmark og ankomst 
til Udby. Tjente 1898-99 hos gårdmand Ole Olsen, Udby. 1899 afgang fra 
Udby og ankomst til Ørslev Sogn. Tjente hos gårdmand Rasmus Nielsen, 
Ørslev fra 1899-1901” ..... og så fremdeles mange andre tjenestesteder for 
det meste i Præstø Amt. Optegnelserne slutter på side 27 med ankomst til 
Udby maj 1909. Det skal også nævnes, at Jens Peter var soldat ved 2. batail-
lons 3. kompagni fra 1901-02 med fine anbefalinger. 
 
Vi møder ham igen den 2.12.1913, hvor han i Vordingborg køber hus af A.G. 
Christensen, nemlig matrikelnummer 33, Vordingborg Købstad, Ore og Galle-
mader, Orevej 93. Han benævnes her slagteriarbejder - sikkert ved Masned-
sund Slagteri. Han blev gift med Selma Alfrida Petersen fra Vordingborg, 
som fødte ham flere børn op gennem ægteskabet. 
 
Den sidste tid i sit liv var han enkemand og boede hos familien i Stuby. Her 
døde han den 13.11.71 efter et langt og virksomt liv. Han blev begravet fra 
Vordingborg Kirke den 16.11.1971 og bisat på den Ny Kirkegård i Vording-
borg. 

Kilder: Vordingborg Lokalarkiv, Google, familiens personarkiv, VZ arkiv,  
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ste rigtige kølevogne - forsynet med fire iskasser, to i hver ende. Iskasserne 
kunne fyldes med is gennem lemme i vogntaget. De isafkølede vogne fik – me-
get naturligt - betegnelsen ”IS”. 
 
I de følgende år anskaffede DSB mange 
flere kølevogne, blandt andet nogle med 
højere til loftet så der blev plads til hele 
svinekroppe ophængt i kroge - men det 
er en helt anden historie. 
 
Vognen i Masnedsund blev bygget i 
1888. Den blev udrangeret i 1952 og 
formentlig på dette tidspunkt opstillet i 
Masnedsund. Vognkassen fortalte endnu 
en historie, der handler om at åbne døre: 
foruden det sædvanlige lukketøj sidder 
der en lang stang på den højre dørfløj. Et 
nærmere eftersyn viste, at det var en vægtstang, der blev brugt til at lirke den 
tunge dør op. Både vognkasse og døre havde tykke vægge, der var fyldt med 
isolerende materiale, så en sådan dør kunne blive ganske tung og har sikkert 
”hængt” ikke så lidt. Tilsvarende ”brækstænger” fandtes også på de kølevogne, 
som DSB senere anskaffede. 
 
 
 
 

Arkivet søger frivillige til at lave interviews 
 

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv indsamler ikke kun papirarkivalier. Vi samler 
også på erindringer både på skrift og i tale. 
I anledning af erindringsindsamlings-kampagnen, ”Giv det videre”, der er en 
national indsamling af erindringer i 2017, ønsker arkivet at lave et hold af frivilli-
ge, som kunne have lyst til at lave interviews. Interviewgruppen skal ikke kun 
fungere i 2017, men også i tiden fremover. 
 
Som frivillig i interviewgruppen skal du have tid og lyst til at snakke med andre 
mennesker, men selvfølgelig især til at lytte til andres historier. Du vil kunne 
arbejde alene eller sammen med en anden. Opgaven er mere fri end opgaven 
som registrator. Du skal ikke møde op hver tirsdag, men kan planlægge efter, 
hvornår du har tid. Måske kender du allerede nogen, hvis historier kunne være 

IS 24742: Nærbillede af døren og lukketøjet. 
April 2007 (JBP) 
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Den sidste godsvogn på Masnedsund havn 
Af Jens Brun Petersen, red. af Brian Devantie 

 
Ved siden af sporet fra godsekspeditionen ned til havnesporene i Masned-
sund stod engang vognkassen af en lukket godsvogn. Fladt tag, beklædning 
af lodrette lister, rødmalet og forsynet med et enkelt vindue. En fisker havde 
måske købt vognen, da den blev udrangeret og indrettet den til garnskur. Om-
kring år 2000 skete der en del ændringer på og ved Masnedsund havn: slag-
teriet med lukket og jævnet med jorden, og der var vilde planer for boligbyg-
geri med hyggelige kanaler og andre idylliske foreteelser. Vognkassen for-
svandt fra sit sted, og jeg regnede med, at den var hugget op. 
 

Imidlertid viste det sig, at den 
var flyttet til en anden både-
havn længere mod øst, hvor 
den havde fået selskab af 
flere garnskure. Denne både-
havn var ny for mig, men der 
var så igen lejlighed til at se 
lidt nærmere på vognen. For 
et par år siden forsvandt den 
igen, og det må antages, at 
den omsider er blevet hugget 
op. Dermed forsvandt så den 
sidste godsvogn fra Masned-
sund havn. 
 

Men hvad var det for en vogn? For år tilbage var det endnu muligt at finde det 
meste af det gamle nummer under den røde maling, og det viste sig at være 
en DSB kølevogn med betegnelsen IS 24742. Dens historie er nogenlunde 
således:  
 
De jysk-fynske statsbaner fik i slutningen af 1800-tallet brug for afkølingsvog-
ne til transport af letfordærvelige landbrugsprodukter, og med inspiration fra 
kølevogne fra amerikanske baner hentede selskabet derovre 10 vogne, der 
på vognsiden bar et lille skilt med teksten ”I. H. Michigan Patent Refrigerator. 
Michigan Car Co. Detroit USA 1887”. Vognene kom antagelig til Danmark 
som byggesæt, for de blev monteret hos Scandia i Randers. Scandia levere-
de året efter yderligere 40 vogne af samme konstruktion, og P. Herbrand & 
Co, Köln-Ehrenfeld leverede yderligere 20 vogne i 1895. Det blev DSB’s før-

IS 24742 flyttet til bådehavnen. Vognen har fået et ekstra 
tag af bølgeplader. April 2007 (foto JBP) 
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Villa Elysium 
Af Hans Chr. Petersen 

 

Villa Elysium er en imponerende bygning, som ligger på Næstvedvej i Vording-
borg. Den blev bygget i 1909 på den gamle henrettelsesplads, Rakkerbanken, 
og fik det imposante navn Elysium, som på latin betyder paradis. Forholdene 
omkring villaen har gennem en periode været alt andet end paradisiske. 
 
Bygningen har igennem tiden skiftet udseende flere gange, bl.a. er tårnet for-
svundet, og bygningens farve er ændret flere gange. 

 
Er man vokset op i Vordingborg og har haft 
sin gang på Næstvedvej, har man altid haft 
en sær fornemmelse af en mystisk bygning 
liggende oppe på toppen af bakken på den 
sydlige side af vejen; og stedet var forbun-
det med mange rygter og mærkelige histori-
er. 
 
Uden at gå i detaljer om bygningens historie 
er det en enkelt beboer, som giver anled-
ning til denne beretning om en af danmarks 
mest uhyggelige og vidtforgrenede kriminal-
sager. Sagen dukker op første gang på  
forsiden af Dagens Nyheder tirsdag d. 
30.03.1920 under overkriften: ”Læge Poul 
Nordentoft blev i går dømt til døden. Flere 
lokale medvirkende blev idømt mindre straf-
fe. Nordentofts endelige straf bestemmes af 
højesteret.” - Nordentoftsagen omhandlede 
fosterfordrivelse, falsk, brandstiftelse, assu-
rancesvig, hustrudrab m.m. 

 
Personen, som sagen handlede om, hed Poul Nordentoft; han var læge og 
havde praksis både i Villa Elysium i Vordingborg og i den gamle lægebolig i 
Lov. Han var en af Vordingborgs mest prominente borgere og i en periode ejer 
af Villa Elysium. 
 
Sagen startede i januar 1918, da Nordentoft blev arresteret i forbindelse med 
en fosterfordrivelse (illegal abort), hvor en ulykkelige kvinde var afgået ved 
døden. Nordentoft indrømmede at have udført operationen, efter at myndighe-
derne havde fremlagt meget håndfaste beviser på, at aborten var aftalt mellem 

Læge Poul Nordentoft (Thomsen) 
1874-1937 
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pigens kæreste og Nordentoft. Allerede på den tid kunne myndighederne via 
telefonselskabets register få oplysninger om førte samtaler. 
 
Da sagen om den unge kvindes død og snakken om fosterfordrivelse be-
gyndte at udvikle sig, blev en ung retsassessor sat på sagen. Dr. Norden-
tofts navn dukkede op i flere forskellige sammenhænge, og da man arreste-
rede ham i 1918, spredte der sig rygter om en masse lignende sager, som 
skulle have fundet sted i de foregående år. Det antydedes endda, at hans 
hjem på ”Elysium” i Vordingborg havde været noget i retning af en 
”Englefabrik” - et yderst makabert tilnavn. 
 
Læge Nordentofts rygte var i forvejen yderst slet, idet han ved højesteret i 
1909 var blevet dømt for udstedelse af falske attester, hvilket indbragte ham 
en dom på 20 dages fængsel.  
 
Arbejdet med at afklare lægens forhold foregik i yderste diskretion, hvorfor 
der sikkert ikke har været mange vordingborgere, som har vidst, hvad der 
foregik ude på Næstvedvej. På et tidspunkt nåede Nordentoft at stikke af fra 
arresten, da han låste sin fangevogter inde i cellen og selv drog til Køben-
havn, hvor han dog ikke traf sin daværende kæreste og derefter selv ønske-
de at komme tilbage i cellen i Vordingborg. 
 
Retssagen medførte, at Poul Nordentoft blev idømt livsstraf, hvilket på dette 
tidspunkt betød, at han ikke kunne benådes før om 24 år. Den endelige 
strafansættelse skulle imidlertid afgøres af højesteret. 
 
Sagen om hustrudrab blev en del af hele sagsforløbet og omhandlede dra-
bet på hans unge kone, som afgik ved døden i lægehuset i Lov i januar 
1916. 
 
Efter at være blevet separeret fra sin første kone ansatte dr. Nordentoft ho-
telejer Mathiesens datter, Marie Dorthea, fra Hotel Valdemar som husbesty-
rerinde i Lov, og sidenhen indgik han ægteskab med frøken Mathiesen i 
marts 1915. Nu skal man huske, at hotelejer Mathiesen var en af Vording-
borgs prominente erhvervsfolk, som netop havde opført Hotel Valdemar til 
den store amtsudstilling i år 1900, og Hotel Valdemar blev regnet  for et af 
landets fineste og mest moderne hoteller. Dr. Nordentoft havde virkelig 
”scoret” en datter af Vordingborgs bedre borgerskab. Natten til 8. januar 
1916 afgik Marie Dorthea imidlertid ved døden i lægeboligen i Lov, altså 
knap et år efter ægteskabets indgåelse. 2. juledag 1915 måtte hun pludselig 
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Det gamle Vandtårn skal bortsprænges. Et nyt vandtårn skal afløse det gam-
le. En avis skriver den 12. juni 1951: 
 
Det gamle vandtaarn skal fjernes. 
Det kan ikke bruges til noget og skal sprænges af Militæret. 
Naar det nye Vandtaarn paa Iselingens Mark ved Solbakkevej bliver færdig 
og taget i Brug, skal det gamle Vandtaarn ved siden af fjernes, og der gaar i 
disse Dage i Byen et Forlydende om, at Vandtaarnet skal frigøres fra Funda-
mentet og rulles ned ad Marken til Iselingen, hvor det skal bruges til Ensilage-
beholder. 
 
Det er, efter hvad Driftsbestyrer Henriksen paa 
Forespørgsel oplyser, en spøgefuld Udtalelse, 
som har givet Anledning til dette Forlydende.  
 
Det gamle Vandtaarn kan ikke bruges til noget, og 
det skal sprænges af Militæret og fjernes, naar det 
nye Vandtaarn bliver taget i Brug. 
 

Du kan se billedserien om sprængningen  
af det gamle vandtårn på arkiv.dk side 15 
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Tre små avisudklip 
Ved Povl Hansen, Møllevej, - red af PET 

 
Emnet ”gadenavne” har formentlig figureret som et punkt på dagsordenen i 
Vordingborg byråd en dag i november 1940. - Resultatet af byrådets drøftelse 
omtaltes i Vordingborg Dagblad den 22. november 1940: 
 

Gadenavne m.m. 
Fra I/S ”Solvang” forelå Ansøgning om, at man 
maatte kalde den Vej, der gaar fra Københavns-
vej indover ”Solvangs” Grund til Møllevej for 
”Solvej”. 
Fritz Petersen var Modstander af Navnet, som 
for meget lignede andre Gadenavne og for Re-
sten ogsaa lød som et Pigenavn. 
Det vedtoges at henstille til Selskabet, at det 
fandt et mere passende Navn. 
 
 
 
Thorvald Einar Bor-
berg, der fungerede 
som politimester i 
Vordingborg 1935-
45 fremsatte fredag 

den 20. februar 1942 i Vordingborg Socialdemo-
krat denne opfordring til alle grundejere i Algade: 
 
Af Hensyn til Færdslen med Lastvogne og under 
Henvisning til Politivedtægtens Par. 67 paabydes 
det Grundejere i Algade fra Jernbanestationen til 
Østervej, saafremt de endnu ikke har fjernet den 
fra Fortovet paa Vejbanen opkastede Sne, senest 
Lørdag den 21. d. M.  at fjerne samme. 
Vejbanen maa dog dog af Hensyn til Slædekørse-
len endnu ikke ophugges. 
 
Undladelse af Paabudet kan medføre Bødestraf. 
Politimesteren i Vordingborg den 20. februar 
1942. - Borberg. 
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gå til sengs uden forudgående sygdomstegn, og hun døde 14 dage efter, 
mens Nordentoft sad og læste i en bog for hende og pludselig opdagede, at 
hun var død.  
 
Da der af hensyn til Marie Dortheas kremering skulle udskrives en dødsat-
test, blev kredslæge Wiberg fra Vordingborg tilkaldt, og da et rygte om, at 
Nordentoft skulle have taget livet af sin kone, havde nået kredslægen, var 
han meget omhyggelig i sin undersøgelse af liget, men kunne dog ikke finde 
noget mistænkeligt. Han angav difteritis som dødsårsag. Lægerådet, som 
også havde været inde over sagen, var noget tvivlende overfor dette resul-
tat og mente, at det mere lignede en slags forgiftning. 

 
Den under fru Nordentofts (Marie Dorthea Mathisens) sygdom tilstedevæ-
rende sygeplejerske havde bemærket lægens usædvanlig store omsorg for 
sin kone. Dette stemte ikke overens med de faktiske forhold i parrets hver-
dag. Læge Nordentoft var ofte fraværende fra sin kone - og ikke kun i em-
beds medfør. Marie Dorthea havde fortalt sin familie, at hendes mand var 
hende utro med adskillige kvinder. Ved en lejlighed havde afdødes mor (fru 
Mathisen) sagt til sin datter, at hun jo kunne flytte hjem til forældrene, hvortil 

Villa Elysium på Rakkerbakken i Vordingborg omkring år 1910 



8 

 

Marie Dorthea havde svaret: ”Mor, du skal heller ikke være vis på, at jeg ikke 
vil gøre det.” 
Tilsyneladende var dr. Nordentoft meget sorgfuld over sin hustrus død, men 
allerede lørdagen efter, at hun var blevet kremeret, soldede han sammen med 
nogle oficerer fra Vordingborg Kaserne på selveste Hotel Valdemar, altså på 
familien Mathisens hotel, hvilket vakte stor forargelse hos hotelpersonalet. Læ-
gen slog om sig med penge; han havde netop fået udbetalt sin afdøde hustrus 
livsforsikring på kr. 3.000. 
 
I forbindelse med dommen over Poul Nordentoft blev der gjort rede for mindst 
13 tilfælde af fosterfordrivelse, som i et enkelt tilfælde havde indbragt ham kr. 
5.000 - hvilket på daværende tidspunkt svarede til det, man kunne erhverve 
sig ved en normal lægepraksis på et helt år. 
 
Højesteretsdommen over Nordentoft faldt 28.04.1921, og den blev en del mil-
dere end underretsdommen, idet straffen blev fastsat til 12 års tugthus og der-
efter udvisning - ikke blot af Danmark, men af Europa, idet han i mindst 5 år 
skulle tage ophold udenfor Europa. 
 

Et udvalg af de instru-
menter, der anvendtes 
ved en fosterfordrivelse 
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Hos Zigeøjnerbaronen, der havde værtshus i Købmagergade, blev der spillet 
kort - ofte om penge. Hos Pedersen i Volmersgade, der havde både en grønt- 
og frugtforretning samt en VVS-butik med flere ansatte, fandt man bl. a. pati-
enter fra amtshospitalet, der var ude i dagsværk. 
 
Lige overfor dem boede Thorvald Andersen, som var plejer på Oringe og in-
dehaver af en Nimbus, en af de såkaldte kakkelovnsrør. På Ore boede brød-
rene Damgård, også de havde nimbusser; det var med varesidevogne, og én 
var indrettet med maskingevær, som var blevet brugt i forbindelse med deres 
tjeneste som frihedskæmpere. Det var også dem, der sammen med Børge 
Brandvino arrangerede en form for speedway på Vordingborg Stadion. 
 
Fru Holm huserede på Café Færgegården også kaldet Øjet, og det samme 
gjorde dykker Andersen, der i en periode sammen med sin kone drev Hotel 
Masnedsund i daglig tale kaldet Løven. Han stod også som skipper på dyk-
kerbåden Thyra. 
Jeg kunne håndplukke mange flere, men for at tingene skal have en ende, er 
det nok bedst at holde her. 
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respondance, hvor kaptajnløjtnant K.W Rasmussen fra Skovhuse blev beor-
dret til at tage til Orevej 10 med den sørgelige nyhed. Han bad i øvrigt løjtnant 
H.V. Petersen køre med. 

 
Snedkermester Baggersted havde sin hund Trold, som han havde overtaget 
efter tyskerne. Der var det specielle ved den hund, at den kunne åbne folks 
døre med forpoterne. Det gjorde den hos fru Larsen på Færgegårdsvej og 
stjal derpå en flæskesteg. Det skulle den nu ikke have gjort. Fru Larsen opda-
gede det, og da hunden var på vej over gaden, affyrede hun mandens jagtge-
vær. Hunden faldt død om, men ikke fordi den var blevet ramt. Den stakkels 
hund døde af et hjerteslag. Baggersted meldte sagen til politiet. Det kom han 
nu til at fortryde. Hunden havde ikke noget hundetegn, så snedkermesteren 
fik en bøde.  
 
Slagtermester Hans Peter Hansen og ikke mindst hans kone Gerda havde 
forretning i Købmagergade, senere førte datteren Tove sammen med sviger-
sønnen Richard forretningen videre en del år. Der var på et tidspunkt 5 slag-
terforretninger i Masnedsund. Fru  Alsing i Volmersgade, slagter Christensen 
på Fredensvej, Slagteriudsalget, H.P. Hansen i Købmagergade og Hornuff på 
Orevej. 
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Profiler i Masnedsund 
Af Brian Devantie 

 

I årene før, under og lige efter krigen var der i Masnedsund et meget aktivt 
forretningsliv, og selv om der egentlig ikke var stor forskel på de mennesker, 
der boede dernede, kunne man godt fornemme, at ”adelen” skilte sig ud og 
holdt sig for sig selv. Der var en naturlig skillelinie mellem rig og fattig. 
 
Samtidig skete også det mærkelige, at umiddelbart efter at Storstrømsbroen 
var blevet bygget i september 1937 (samme år som jeg kom til verden) be-
gyndte nedturen for Masnedsund. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men ikke 
desto mindre begyndte det på den tid at gå nedad bakke. Mange af de men-
nesker, der boede i Masnedsund, havde arbejdet på slagteriet. I en periode 
var der mere end l00 mennesker ansat på denne arbejdsplads. Her begyndte 
man ikke til grosserertid; det var tidligt op om morgenen, klokken 5 eller 6 var 
et naturligt mødetidspunkt. 

Masnedsund Station sagde farvel til mange ansatte, det var egentlig en men-
neskelig amputation. De mange arbejdspladser, der var opstået omkring Stor-
strømsbroens bygning, var med indvielsen pludselig forsvundet. Brobyggerne, 
hvoraf mange havde stiftet familie, rejste bort, børnene skiftede skole, værts-
huse, pensionater med mere mistede kunder, dansestedet Ziegøjnerhallen, 
der var populært med ”ti-øres-dans”, begyndte at se langt efter kunderne.  



10 

 

Eksistensgrundlaget smuldrede, der blev stille dage i Masnedsund. Det blom-
strende forretningsliv begyndte at visne, en lysning lå dog forude, da Seas i 
1939 byggede på Masnedø. I årene efter krigen kom der også gang i Buko, 
bolsjefabrikken Kanold åbnede, men det gav kun en stakket frist. Senere 
overtog Botved Boat bygningerne, men rigtigt driv i tingene kom der aldrig, og 
desværre må vi i dag nok konstatere, at der gennem mange år har været tran-
ge kår i Masnedsund. - Nu ser det imidlertid ud til, at fremtiden igen skal kaste 
lys over denne del af Vordingborg. Måske med et nyt hotel på Sydhavnen. 
 
Som barn var det jo ikke den slags ting, man tænkte mest over. Vi kunne bare 
glæde os over, at vi levede der. 
 
Fiskerihavnen og havnen i det hele taget summede af aktivitet. Det var et mil-
jø med et sprog, der ikke var for søndagsskolebørn, hverken hos de lokale 
havnearbejdere eller hos fiskerne, men der var alle steder plads til os drenge. 
Altid kunne vi komme med ud eller låne en robåd, når vi selv ville fiske. 
Det var familierne Henriksen, Palak-brødrene med efternavnet Christensen, 
de tre brødre Hugo, Ewald og Arthur Nielsen, Fidusen på Færgegårdsvej, 
Kalvehavefiskeren, Rødvigfiskeren og Kjær Hansen fra Købmagergade, der 
havde deres både i den lille havn. Tidligere var det også millionærfiskeren 
Frølich Hansen. 
Med hensyn til profiler i det lille samfund kan man med rette pege på, at der 
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her faktisk var ret mange mennesker, der stod respekt om på hver sin måde. 
 
I Akselgade boede bagermester Harald Rasmussen, en utrolig flink mand, der 
havde begge ben på jorden trods sin status. Han var indehaver af en blå Cadil-
lac, der havde tilhørt kong Christian den 10.  
 
Købmand Poul Petersen på Stationsvej, som var fra dengang, man kørte med 
hest og vogn, havde i sin bekendtskabskreds dir. Cronwald fra Vordingborg 
Brændselskompagni, skibsmægler Steffensen, direktør Villy Petersen fra Øer-
nes Andel, smedemester Hans Arne Devantier - i øvrigt min fætter - samt flere 
andre af bydelens prominente personer. 
Disse personer havde jævnlige formiddagsmøder, hvor områdets struktur blev 
diskuteret i baglokalet i kombination med en lille skarp. 

Købmand Albin E. Petersen med frue på hjørnet af Købmagergade og Vol-
mersgade holdt sig lidt for sig selv. Barber Rohde var en integreret del af Mas-
nedsund, murermester Gregersen boede på Fredensvej, slagtermester Hornuff 
på Orevej. Hornuff og frue havde den sorg at miste sønnen Max, som var pilot i 
eskadrille 728 i Skrydstrup. I en ganske ung alder ramte han med sit fly i en 
ukontrolleret situation vandoverfladen nordøst for Samsø og omkom. Det forly-
der, at han ville drille et par fiskekuttere. Jeg er i øvrigt i besiddelse af den kor-


