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Det første lys er Ordet talt af Gud,  
det skabte liv, hvor alt var øde, 

med fuglesang, med blomster, der sprang ud, 
med glæde over markens grøde 

 
Adventssang af Johannes Johansen 
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 Da der faldt elektrisk lys over Vordingborg 
Red. Brian Devantie 

 
Gennem tiderne har Vordingborg på mange områder været en 
toneangivende by. Kigger man i de gamle skrifter fra for over hundrede år 
siden, glæder det da en gammel masnedsundknægt at notere sig, at 
Vordingborg Gasværk blev taget i brug allerede tilbage i 1886. Det vil jeg 
berette om i en anden historie. 
 
I denne artikel vil jeg sætte fokus på, hvordan byen Vordingborg fik 
elektricitet. Man var formodentlig tilfreds med driften af gasværket, det rakte 
jo fint både til belysning, madlavning og drivkraft, men ledende kredse i 
Vordingborg arbejdede med tanken om at få opført et elværk i byen.  
 
Vi skal dog helt frem til et møde i Vordingborg Byråd den 10. maj 1907, før 
der forelå et andragende fra maskinfabrikant H. L. Ploug og ingeniør E. 
Olsen angående oprettelse af et elektricitetsværk. Det ses i diverse skrifter 
ikke nøjagtigt, hvad der er sket, men der er dog noget, der tyder på, at 
gasværkets ledelse ikke havde de samme intentioner. På et møde den 11. 

Elektricitetsværket på Færgegaardsvej 
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Vordingborgs historie 
 Af Brian Devantie 

 
Danmarkshistorien kort set fra Vordingborg og omegn er 
indledningen til en lille, spændende bog udgivet af Historisk 
Samfund for Præstø Amt. Bag udgivelsen står redaktørerne 
Mogens Bak Hansen og Pernille Jelsgaard Gram. 
 
Ni forfattere har bidraget med indlæg i bogen, alle i et forsøg 
på at skrive danmarks- og lokalhistorie i en koncentreret 
form, hvor der tages udgangspunkt i egnen. Tættest på den 
gren kommer Mogens Bak Hansen med artiklen ”Det 
moderne Vordingborg 1852-2019”, men også Dorthe Wille-
Jørgensen med ”Dannebrog og Vordingborg” rammer plet 
med sit indlæg, hvor hun blandt andet peger på skiftet fra 
ophøjet kongefane til folkeflag i 1807 samt B.S. Ingemanns 
hyldest til den danske flåde med digtet ”Vift stolt på Kodans 
bølge”. Kodan er det latinske navn på Østersøen. Digtet er 
en reaktion på englændernes bombardement af København 
og deres ranA af den danske flåde. Dorthe Wille kommer 
endvidere ind på historien om Dannebrogs fald fra Himlen. Vi 
ved ikke, hvornår Dannebrog første gang vajede over 
Vordingborg, men vi er bekendt med, at det flotteste 
Dannebrog vajer fra en flagstang på Slotsruinen opsat i 
1919.  Som afslutning på sin artikel udtrykker Dorthe Wille 
sin tro på, at Vordingborg også om hundrede år bliver klædt i 
festdragt for at hylde den danske kongefane, der blev et 
folkeligt samlingsmærke. 
Bogens mange sjove og spændende artikler af de forskellige 
forfattere kommer blandt andet også ind på, hvad Åbrinken 
på Nordfalster skjulte og Jyske Lov og Vordingborg 1241; 
der gives en flot orientering om helheden. 
Historien om Svend Poulsen, fiktion eller virkelighed med 
Gjøngehøvdingen, snaphanelederen og frihedskæmperen, 
der blev en af helteskikkelserne i dansk historie, fortolkes fint 
af Gunnar Stobbe. 
Michael Bregnebo peger på grænser for ytringsfrihed under 
den sene enevælde afsluttende med, hvordan en håndfuld 
markante personligheder med tilknytning til Sydsjælland og 

Trekampen fandt sted i 1966 

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 
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festdragt for at hylde den danske kongefane, der blev et folkeligt 
samlingsmærke. 
 
Historien om Svend Poulsen, fiktion eller virkelighed, om 
Gjøngehøvdingen, snaphanelederen og frihedskæmperen, der blev en af 
helteskikkelserne i dansk historie, fortolkes fint af Gunnar Stobbe. 
 
Michael Bregnebo peger på grænser for ytringsfrihed under den sene 
enevælde afsluttende med fortællingen om, hvordan en håndfuld markante 
personligheder med tilknytning til Sydsjælland og Møn medvirkede aktivt. 
 
Pernille Jelsgaard tager læserne med helt tilbage til 1819, hvor vinduerne i 
jødeejede butikker blev smadret overalt i landet - end ikke Vordingborg gik 
ram forbi; men set i lyset af at det bedre borgerskab i byen bestod af jøder, 
blev det dog ikke så voldsomt her. 
 
Kvinders valgret - set fra Sydsjælland skrevet af Maria Kræmer Storm 
Hansen fjerner sig lidt fra den del af Sydsjælland, vi betegner som 
Vordingborgegnen.  
 
Det gør ikke artiklen mindre spændende. Interessant er det da, at 
hvidklædte kvinder gik i grundlovsoptog til Amalienborg den 5. juni 1915 for 
at takke kongen for valgretten. 
 
Vagn Boberg Nielsen, der i øvrigt er flittig medvirkende på Lokalarkivet i 
Vordingborg, peger på det interessante ved Lindholms historie. 
Spændende læsning, der tager os med indenfor murene på øen ved 
Kalvehave.  
 
Mogens Bak Hansen fokuserer i sin anden artikel på de konsekvenser, det 
efter manges bedste overbevisning ville have haft, såfremt øen skulle have 
rummet et center for udviste flygtninge - en ide der gudskelov aldrig blev 
ført ud i livet. 
 
Bogen, der blev præsenteret ved et borgermøde på Vordingborg Bibliotek 
den 29. august, er uddelt til gymnasie- og HF elever, der dimitterede i 
Vordingborg i slutningen af juni 2019.  
 
Bogen kan købes til en pris af 70 kroner hos Bog og Ide i Algade 83 eller 
ved henvendelse til Mogens Bak Hansen, Bygvænget 14 i Vordingborg. 
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oktober 1907 forelå der imidlertid en indstilling fra 
gasværket om at indbyde andre interesserede til et 
møde, der skulle holdes for lukkede døre.  
 
Efter dette møde blev elektricitetssagen henlagt indtil 
videre. Grunden hertil er sikkert, at der ikke forelå 
noget tilsagn fra sindssygehospitalet Oringe om 
tilslutning til et sådant værk. Det kan også skyldes, at 
man var bange for økonomien, blandt andet fordi det 
allerede var planlagt at etablere et kommunalt 
vandværk, der skulle påbegyndes allerede i 1908. 
 
I 1909 kommer sagen om et elektricitetsværk op igen, 
og på et byrådsmøde den 27. oktober giver byrådet 
gasværksudvalget bemyndigelse til at fremkomme 
med forslag til indretning af et kommunalt elværk. 
Udvalget tog hurtigt fat på sagen, og allerede den 12. 
november forelå der en indstilling om sagen. 
Udvalget bestod af garvermester Knudsen, købmand 
Theisen og kæmner V. Caprani. Der var tilsagn fra 
hospitalet på Oringe. Med til at fremme sagen var det 
helt givet også, at det var besluttet, at Vordingborg 
skulle have en garnision med mere samt et 
kommunalt sygehus. 
 
Til byggeplads for værket valgtes pladsen mellem 
gas- og vandværket på Færgegårdsvej, således at de 
kommunale værker kunne underlægges én daglig 
driftsleder. Alle bygningsarbejder blev udført af lokale 
håndværkere. Den 18. august 1919 kl. 16.00 blev elektricitetsværkets 
dieselmotorer startet for at begynde opladningen af akkumulatorbatteriet. 
Opladningen varede i 30 timer. Lørdag den 19. august blev forbindelsen til 
hospitalet på Oringe sluttet kl. 22.00, og elværket var begyndt at sende til den 
første forbruger. Tirsdag den 22. august blev de første huse i Vordingborg 
tilsluttet - en begivenhed, der blev omtalt i byens aviser: 
 
”Den 22. august 1919 vil blive en mærkedag i Vordingborg Kommunes 
historie. Da tændtes nemlig de første elektriske lamper i byen med strøm fra 
kommunens elektricitetsværk, og den første elektriske motor sattes i gang. 
Fra enkelte butikker så man i aftes for første gang ”det hvide lys” som 
selvfølgelig langt overstrålede gasblussene i nabobutikkerne.” 
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I løbet af få dage var alle installationerne i byen færdige, og den 1. 
september var alle tilsluttet værket. Disse tilslutninger var ret beskedne. Der 
var således kun 7.000 lamper og 170 hk i motorer i funktion fra starten, men 
meget snart indså byens borgere, til hvilken nytte og behagelighed 
elektriciteten var. Tilslutningen steg så stærkt, at man allerede året efter 
anmodede ingeniør Spangenberg om at projektere en maskinudvidelse.  
 
Vordingborg var den første by i Danmark, der gik helt over til elektrisk 
gadebelysning, hvilket – efter omtalen i aviserne landet over  - medførte 
indignation i tekniske gaskredse.  

 
Siden er der jo sket en kolossal udvikling på dette område. Gasværket blev i 
1966 fortid, elektricitet og fjernvarme blev en for hård konkurrence.  
 
El skiftede fra jævnstrøm til vekselstrøm, og flere med interesse blandt 
andet Seas forpligtede sig via en kontrakt i november 1931 til at levere 
elektricitet til Vordingborg Kommune og har således været med til at kaste 
lys over byen med Gåsetårnet. 

Nu om dage får vi strøm til vores lamper fra Vordingborg Forsyning på Masnedø 
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Vordingborgs historie 
Af Brian Devantie 

 
”Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn” er en lille, 
spændende bog udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt. Bag 
udgivelsen står redaktørerne Mogens Bak Hansen og Pernille Jelsgaard 
Gram. 
 
Ni forfattere har bidraget 
med indlæg i bogen, alle i 
et forsøg på at skrive 
danmarks-og lokalhistorie 
i en koncentreret form, 
h v o r  d e r  t a g e s 
udgangspunkt i vores 
egn.  
 
Tættest på kommer 
Mogens Bak Hansen med 
artiklen ”Det moderne 
Vordingborg 1852-2019”.  
 
Også Dorthe Wille-
J ø r g e n s e n  m e d 
” D a n n e b r o g  o g 
Vordingborg” rammer plet 
med sit indlæg, hvori hun 
blandt andet peger på 
sk if te t  f ra ophøjet 
kongefane til folkeflag i 
1 8 0 7  s a m t  B . S . 
Ingemanns hyldest til den 
danske flåde med digtet ”Vift stolt på Kodans bølge”. Kodan er det latinske 
navn på Østersøen. Digtet er en reaktion på englændernes bombardement af 
København og deres ran af den danske flåde.  
 
Dorthe Wille kommer endvidere ind på historien om Dannebrogs fald fra 
himlen. Vi ved ikke, hvornår Dannebrog første gang vajede over 
Vordingborg, men vi er bekendt med, at det flotteste Dannebrog vajer fra en 
flagstang på Slotsruinen opsat i 1919. Som afslutning på sin artikel udtrykker 
Dorthe Wille sin tro på, at Vordingborg også om 100 år vil blive klædt i 
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Som sidste nyt i eventyret om havneprojektet kunne man man ved læsning 
af Sjællandske mandag den 14. oktober glæde sig over, at der på forsiden 
af avisen blev omtalt endnu en udvidelse ved inddæmning af 19 hektar og 
et nyt kajanlæg på 150 meter. Det betyder, at Vordingborg Havn 
konkurrerer i størrelse med Kalundborg og Køge. 
 
Økonomisk kommer byggeriet af de nye havnearealer til at hvile i sig selv. 
Flere virksomheder har allerede udtrykt interesse for at leje de fremtidige 
arealer. 
 

Medlemmer af  Lokalhistorisk Forening for Vordingborg samt andre interesserede lytter til   
Christiana Mayland, der på glimrende vis orienterede om forholdene på Vesthavnen 
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Byens råd fik ikke grå hår i hovedet 
Af Brian Devantie 

 
Der er egentlig en ting, man kan hæfte sig ved, når talen falder på vores 
kære by, Vordingborg. Byen fik - som en af de første i hele landet -  
oprettet telefoncentral. Det skete så tidligt som i 1885, men allerede fra 
1884 var der via et privat telefonapparat forbindelse til hovedstaden.  
 
Da jeg var dreng lå centralen på førstesalen i Algade 72, indrettet med en 
masse damer og diverse stik til samtlige tilsluttede telefoner. Det var 
dengang, man ringede til centralen og bad om et nummer. Det var også 
dengang, alle telefondamerne var bekendt med, hvad der skete i hele 
byen. De kunne lytte med på alle de samtaler, de ønskede. Det gav en 
masse sladder overalt. -  Senere flyttede centralen med moderne teknik til 
Københavnsvej under KTAS. 

Trafikken i byen var ikke noget, der satte grå hår i hovedet på 
myndighederne. Hele parkeringsspørgsmålet ordnedes let og smertefrit af 
hotellerne og de store købmandsgårde. Al trafik foregik med hestekøretøj, 
om vinteren med kane, hvis man da ikke bare spadserede. Cyklerne var 
så småt begyndt at vise sig i bybilledet, hvilket affødte en paragraf i 
politivedtægten, der lød således: Kørsel med Bicykler er kun tilladt paa 
Kørebanen, ikke på Fortoug eller Gangsti, altsaa heller ikke i offentlige 

Telefonistinder på Vordingborg telefoncentral 
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Anlæg. Saadan Kørsel skal 
fo regaa med fornøden 
Forsigtighed. De ommeldte 
Befordringsmidler skal altid 
være forsynede med en stærk 
lydende Klokke og efter 
Mørkets Frembrud med en 
tændt Lygte. Når en Cykelrytter 
indhenter en Befordring eller 
Rytter, maa han ikke ride forbi, 
forinden han har forvisset sig 
om, at Kusken paa denne eller 
Rytteren er bekendt med hans 
Nærvær. 
 
Biler havde man sikkert aldrig 
set i Vordingborg af 1890, men 
disse skulle snart vise sig, og 

det medførte en endnu skrappere politivedtægt. Chefredaktøren for et af de 
lokale dagblade forlangte i krasse vendinger, at der indførtes den 
bestemmelse, at en mand med en klokke, når stærkt bebyggede steder 
passeredes, skulle gå foran bilerne og stadig bruge klokken.  
Ja, det var dengang, men sjovt at tænke lidt over. Nu bruges ikke en gang 
hornet for at advisere, at man er på vej. 
 
Det var også dengang, at Algade var belagt med toppede brosten - både på 
fortov og på kørebane. H.C. Andersen siger i sin ”Rejse gennem Danmark”,at 
brostenene i 
Vordingborgs 
hovedgade er 
så toppede, 
at det hurtigt 
bliver til smør, 
om man kørte 
en junge med 
m æ l k 
g e n n e m 
byen.  
 
Det må også 
siges at være 

Bicycle fra omkring 1850 

Verdens ældste Ford 
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Besøg på Vesthavnen 
 
Det blev et meget vellykket arrangement, da Lokalhistorisk Forening for 
Vordingborg den 13. september besøgte Vesthavnen på Masnedø.  
 
En sprudlende og veltalende dame, en af de ledende funktionærer på havnen, 
Christina Mayland, bød velkommen og gik i forreste række sammen med vore 
gæster på en større rundtur i det flotte havneområde, der gennem de senere år 
med mange knopskydninger har sat Vordingborg på landkortet og skabt stor 
respekt landet over for det flotte stykke arbejde i forbindelse med udviklingen af 
Vordingborg Havn.  
 
På den lange tur nåede vore gæster at levere ikke mindre end 6.000 skridt - 
svarende til 5 kilometer. Vejret var gudskelov med os. En let brise med mere 
sol end gråvej, gjorde denne eftermiddag til en oplevelse af de bedre. Vi sagde 
afslutningsvis tak til Christina Mayland og kvitterede med et par flasker vin. 
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Camilla blev i 1880 gift med Johannes Axelsen, der var strandingskommisær 
og konsul på Læsø. De flyttede ind i et hus, som fik navnet ”Camillaly”, i 
Østerby på Læsø. Ægteparret fik 3 børn: i 1882 Jacob Vilhelm Charles 
Axelsen, i 1885 Vilhelmine Jenny Camilla Gerda Axelsen og i 1890 Aage 
Johannes Kingo Axelsen.  
 
Johannes døde i 1895 og herefter flyttede Camilla fra øen. Ved 
folketællingen i 1901 bor hun i Sæby sammen med to af sine børn. I 1906 
har hun uddannet sig til lærerinde. I 1907 er hun flyttet til landsbyenTerpet i 
Tversted Sogn tæt på Hjørring. Her virkede hun som lærerinde til hun døde 
senere i 1907 under en indlæggelse på Hjørring Sygehus.  
 
Troldbjerg Skov er en privat skov, der ligger på det sydlige Sjælland ved 
byen Ørslev tæt på Vordingborg. 
Midt i skoven findes en jættestue, femvejsstenen samt bakkerne Troldbjerg 
Rævebanke og Kamillahøj.  

(Kilde: Google). 

Camilla med sine børn - bagerst muligvis en veninde 

7 

 

et held for de damer, at stilethæle ikke var 
moderne dengang. Man ville ikke have gået 
mange skridt, før man var faldet og evt. havde 
brækket et ben. - Dette ville have været endnu 
mindre morsomt, end det er i dag. Nok havde 
byen et slags sygehus på Ridderbanken, nu 
Brænderigården, men intet fagligt personale. 
Patienter måtte dengang tranporteres i 
hestekøretøj den lange vej ad dårlige veje til 
Næstved. Der er ikke tal på, hvor mange 
blindtarmsbetændelser, der på denne rumletur 
er blevet til bughindebetændelser med 
efterfølgende dødsfald. 

 
 

Præstø Amtsavis 
og Avertissementstidende 

Red. af PET 
 

Præstø Amtsavis og Avertissementstidende  blev udgivet 1847-49 af 
Jørgen Ove Willerup, der kom til Vordingborg i 1846 og etablerede sig som 
boghandler og bladudgiver. - (Den oprindelige retskrivning er bevaret i følgende 

tekster). 

 

Onsdagen den 28nde April 1847 
Bekjendtgjørelse fra den ved kongelig allerhøjeste Resolution af 1830 
stadfæstede 

Brandassurance-Forening i Altona 
Enhver, som i Vordingborg By og Omegn ønsker at forsikre sine Meubler 
og Effecter eller Varer imod Tab ved Ildsvaade, kan desangaaende 
henvende sig til Foreningens authoriserede Agent, Hr. Boghandler Willerup 
i Vordingborg, som modtager Angivelser og expederer Policer. 
I Henhold til Ovenstaaende skal jeg kun  tilføje, at Statuterne for denne 
Brandforsikrings favorable og billige Vilkaar at forsikre i henligge til 
behagelig Eftersyn i Bogladen. Enhver, som forsikrer sine Ejendele i denne 
Brandforsikrings-Anstalt, vil som Interessent af og Deeltager i samme 
ogsaa nyde Andeel af det rene aarlige Overskud, hvilket - efter at 
Omkostningerne ere udredede - vil blive uddeelt mellem samtlige de, der 
som Interessentere af Selskabet have forsikret deres Ejendele i samme. 
 

Vordingborg i April 1847 
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Onsdagen den 3de juni 1847 
 

Vejret og Høstudsigter den 31. Mai 
Efterat man i næsten hele sidste Halvdeel af d. M. havde havt afvexlende 
Tordenluft, nogle Gange Tordenveir og Regn samt kjølig Luft, begyndte det 
i Onsdags at blive varmt, hvormed de grønne og besaaede marker og 
Haver sikkerlig ville være særdeles tjente. Kulden havde nemlig paa enkelte 
Steder begyndt at guulne Vaarsæden af Havre og Byg, skjønt den næppe 
har taget nogen væsentlig Skade. Overalt, hvor vi kaste Øjet hen, staar 
Vintersæden fortrinlig.  
Det er vel muligt, at den indtraadte Dyrtid har paa nogle Steder foraarsaget, 
at Jorder ere forblevne ubesaaede; men efter os meddeelte Rygter, hvorom 
vi haabe bestemte Underretninger, have flere Godsejere heromkring, blandt 
hvilke vi nævne Hr. Assessor Aagaard til Iselingen, Proprietær Wassard til 
Marienlyst og Proprietær Fabritius de Tengnagel til Petersgaard ogsaa i 
denne Henseende vist sig ædelmodige og understøttende mod den 
trængende Deel af Beboerne paa deres Godser, saa at der næppe paa 
disse ville findes ubesaaede Marker.. 

Willerups Boghandel i Algade - 1850 

13 

 

Han blev exam. jur. 1826 og fuldmægtig ved Bjerre og Hatting herredskontor i 
Bjerre og senere ved herredskontoret i Daugaard.  
Han var medlem af sogneforstanderskaberne for Urlev-Stenderup i 1847 og 
for Rårup som formand 1856-58. Derefter blev han medlem af Vejle Amtsråd 
1859-65, hvortil han valgtes af de større grundbesiddere.  

 

Kamillahøj i Troldbjerg Skov  
Midt i Troldbjerg Skov findes en høj, som kaldes Kamillahøj. Proprietær Worm, 
der ejede skoven fra 1866 til 1895, opkaldte denne høj efter sin datter, Emma 
Eleonora Camilla Worm (1848-1907). Hun brugte formodentligt Camilla som 
sit kaldenavn. Hvad årsagen var til, at hun fik højen opkaldt efter sig, kan man 
kun gisne om. Måske var det en bryllupsgave.  

Femvejsstenen med Camillahøj 
 i baggrunden 
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Man kan næsten høre et suk fra det gamle Gåsetårn, fornemme de tykke 
mure i tårnet sige: Nu har byens vise mænd besluttet, at jeg også i december 
skal stå i mørke.Det kommer jeg nu ikke til at opleve, sukkede det lille og 
ensomme grantræ på Slotstorvet.  
 
Onde tunger har ytret, at der ikke skal opstilles juletræ på torvet mere. Det er 
nu med kommunens budget blevet en realitet. Uden et juletræ skal vi nok ikke 
forvente at opleve et livligt og pulserende torv, der igen får byen til at summe 
af aktivitet.   

 
Lad os dog få livet og travlheden tilbage i den gamle kongeby. 

 
 

 
Camillahøj ved Femvejsstenen i Troldbjerg Skov 

Af Jesper Hansen 

 
Proprietær Jacob Christianus 
Worm af Kalsbøl Gods blev født 
17-08-1805 i Ørum ved Viborg 
og  død e  2 5 -0 1 -1 8 95  i 
Vordingborg.  
 
Han var ejer af Nørre 
Aldumgaard i Stenderup sogn 
ved Hedensted 1832- 52, af 
Kalsbøl i Rårup sogn ved 
Jue lsm inde 1852 -65 ,  a f 
Aggershvile ved Vedbæk til ca. 
1878, Vibygaard ved Århus og af 
e n  s k o v e j e n d o m  v e d 
Vordingborg, hvor han levede 
sine sidste år.  
 
I årene 1820-24 var han ansat 
på herredskontoret i Bjerre ved 
Horsens.  Jacob Christianus Worm 

Guldgåsen ønsker sine læsere  
en glædelig jul og et godt nytår 
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I øvrigt er, saavidt vi mærke, Vaarsæden heromkring nedlagt i Jorden; den 
opkomne tegner godt. Frugttræer af alle Slags ere fulde af Blomster; og der 
er saaledes i det hele taget riig Anledning til at nære det bedste Haab om 
en god Høst i Mark og Have. 
 

To Foraarsgjæster 
Kort før Pinsen indfandt sig i denne skovrige og yndige Naturegn, 
Nattergalen, denne herlige Sanger, der som bekjendt hører til 
Vipstjerteslægten. Det hører sikkerlig til Foraarets skjønneste og ædleste 
Behageligheder i en rolig og stille Nat at beundre denne ypperlige Sanger, i 
hvis spæde Strube al den Melodi synes at have sit Sæde, hvilken 
Mennesket forgæves har stræbt at frembringe paa saa mange slags 
forskellige Instrumenter.  
En anden Foraarsgjæst, der næppe er 
velkommen, fremkom ved den 
pludselige Varme den 26de ds. (Juni) i 
en ualmindelig Mængde, nemlig 
Oldenborren. Den havde allerede vist 
sig paa en mild Aften 10 à 12 Dage 
forud; men ved en pludselig Regn 
havde den øieblikkelig søgt Skjul i 
Jorden, indtil det varme Vejr nu atter 
lokkede den frem deraf.  
Dette skadelige Insekt hører til 
Torbistslægten, og dets Tilværelse er 
ganske mærkelig. Efter at Hunnerne 
have parret sig med Hannerne, krybe 
de omtrent et Quarteer ned i Jorden, 
lægge deres lysegule, aflange Æg og 
dør nogle Dage derpaa. Af Æggene fremkomme efter nogle Ugers forløb 
guulagtige  hvide Larver eller Orme med sex Fødder. Disse Larver forblive 
nu 4 til 5 Aar i Jorden, hvor de ernære sig af forskjellige Planters Rødder, 
hvorpaa de forvandle sig, og tilsidst fremkomme som fuldkomne 
Oldenborrer i Maj Maaned. 
Den Skade, disse Larver tilføjer Sæd, Planter og Væxter ved at afæde og 
ødelægge Rødderne, er meget stor. Efter en paalidelig Beregning 
anrettede de i 1845 alene i Fyrstendømmet Lybek, som tilhører 
Hertugdømmet Oldenborg, ligger i Holsteen og er af Falsters Størrelse, en 
Skade, der ansloges til omtrent 12.000 Rbd. 
Man har udfundet, at der af disse Dyr befindes en Million paa 92 Tdr. Land, 
hvoraf man kan gjøre sig en Forestilling om Størrelsen af den Skade, de 
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kunne stifte. Det er 
d e r f o r  i k k e  s a a 
f o r u n d e r l i g t ,  a t 
Landmændene have 
været betænkte paa at 
ø d e l æ g g e  d i s s e 
fordærvelige Insekter for 
at forhindre deres større 
Frugtbarhed. 
Man raader i saa 
H e n s e e n d e  t i l 
omhyggelig at indsamle 
Oldenborrerne, hvilket 

maa ske i første Uge efterat de have vist sig; derpaa bør man ødelægge dem, 
og denne Ødelæggelse  maa foretages med Omhyggelighed, da de ere 
seiglivede. Sagkyndige anbefale Ødelæggelsen ved kogende Vand eller i 
hensigtsmæssige Gruber. 
 
 
 
 

Der var engang et juletræ 
Af Brian Devantie 

 
Oppe på Slotstorvet i Vordingborg stod der gennem en menneskealder et 
Grantræ, i december måned pyntet som et moderne juletræ. Det havde en 
god plads, sollys kunne det få, luft var der også nok af. 
Byens selvstændige råd beslutter, at der indimellem skal ske nytænkning 
vedrørende brug af torvet: skøjtebaner og træpalleparader med mere. 
 
Grantræet har ingen fornøjelse af fuglene eller de røde skyer, som morgen og 
aften sejler hen over torvet. Kun de triste, røde mursten på højkant og de 
forskellige ting, der placeres sender anonyme signaler, men varsler ikke om 
meget liv. 
 
Når det i december bliver vinter, og sneen falder, ligger den rundt omkring - 
gnistrende hvid.  Hvilket herligt syn, som alle gående og de mennesker, der 
tillader sig at køre i bil omkring torvet, kan nyde. 
 
"Hvorhen skal de?" spurgte juletræet, der, når morgensolen tittede frem, lå i 
skyggen af det gamle Gåsetårn. Træet betød, at det gamle, smukke 
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Gåsetårn, som har været byens vartegn i hundreder af år, ikke fik den store 
opmærksomhed. Nu er det blandt andet det særprægede dannebrogsflag 
med fire fingre, der stjæler noget af opmærksomheden. Det er denne form for 
nytænkning og dominerende bænke, der får opmærksomheden. 
 
De lokale folkevalgte forsøger jo på godt og ondt at sætte fremtiden for byen 
ved Gåsetårnets fod. Vi er tilbage i den tid, hvor ingen biler må køre i vor by. 
Det er nutid, men næppe fremtid.  
 
Nu er tiden kommet, tænker træet, hvor jeg som juletræ også bliver sparet 
væk. Gåsetårnet bliver igen det dominerende på Slotstorvet. Det er måske en 
positiv ting, men trist er det, at jeg eller en af mine brødre efter så mange år 
nu må opgive at give byens befolkning og gæster den oplevelse at se mig 
stråle i  en måned frem mod julens højtideligheder. Kan det virkelig redde en 
kommunes budget at fjerne en tradition, der varslede en højtid.  

Som det fremgår af billedet er vordingborgerne glade for deres juletræ 


