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Valdemarskilden på Oringe 
 

Med accept og tilladelse fra Heidi Gøtz, der - sammen med sin mand Henning - er den kreative 
kraft bag bogen ”Oringe - der var engang”, kan vi her bringe en spændende artikel om 

Valdemarskilden hentet direkte fra bogen 

 

Overlærer L.P. Poulsen, der har skrevet flere indlæg om Oringe, kommer i en 
artikel ind på, at der her - desværre uden historisk dokumentation - findes den 
såkaldte Valdemarskilde. Denne har i følge bogen ”Oringe - der var engang” 
ligget på den nordlige side af halvøen. Kilden har i det 20. århundrede og frem 
til i dag enten været fejlregistreret eller ikke-eksisterende i de gængse 
opslagsværker om danske hellig- og lægdomskilder.  
 

Dette på trods af, at den 
kildevæg af tilhugne 
granitsten, som ses ved 
stien på nordsiden af 
halvøen, når man går 
”pynten rundt”, stadig kan 
ses nedenfor værkstederne 
og varmecentralen med den 
høje, blå skorsten. Kildens 
oprindelse og 
granitvæggens alder kendes 
ikke, og i mange år er der 
tilsyneladende ikke mange 
på Oringe eller i 
Vordingborg, der har 
skænket dens eksistens en 
tanke.  
 

På søkort fra 1791 er 
imidlertid en ”Valdemars 
Kilde” korrekt indtegnet ved 
Oringekysten overfor 
Vordingborg Nordhavn. 
Pastorinde Pauline 
Petersen, fruen med 
historien om den hemmelige 
løngang, fortæller i sine 
erindringer, hvordan kilden, Her ses markeringen af stedet, hvor kilden løb 
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inde med historier af ældre dato, der kan glæde eller have interesse for vore 
medlemmer, er man mere end velkommen til at sende en hilsen med 
indholdet til hebri@mail.dk  
 
Det er også værd at notere, at Lokalarkivet med glæde modtager al materiale 

af ældre dato. Det være sig fotos, tegninger af huse, dokumenter, 

foreningsprotokoller med mere, der kan skabe en idé om, hvordan tingene 

fungerede før i tiden.  

 

Firmaer, der lukker ned, ligger ofte inde med mange værdifulde ting, der 

historisk kan glæde kommende generationer. Ofte ender meget i 

skraldespanden, men lad den afgørelse ligge hos arkivar Berit Christensen 

og de mange frivillige, der hver tirsdag fra klokken 10.00 til 16.00 er at finde i 

lokalerne  på KulturArkaden klar til at tage imod. Man kan også ringe på 

telefon 55 36 38 17 tirsdage mellem 10.00-16.00 eller sende en mail 

lokalarkivet@vordingborg.dk 

 
 
 

Pænt besøgt generalforsamling 
 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg kunne ved den afsluttende 
generalforsamling, der på grund af Corona krisen var rykket til 20. august, 
glæde sig over er pænt besøg med lidt over 40 personer.  
 
Aftenen indledtes med foredrag af Georg Brandt Christensen, manden bag 
bogen ”Gårdene i Bakkebølle”. Han fortalte historien om bønderne i 
Bakkebølle. Tilhørerne fik et godt indtryk af de forhold og de skærmydsler, 
der herskede bønderne imellem. I 1790 forhandlede bakkebøllebønderne sig 
frem til frikøb fra Lilliendal Gods, og i 1795 var alle frikøbt. Et ganske 
underholdende foredrag.  
 
I forbindelse med valg til bestyrelsen skete der er en del ændringer og 
rokeringer. Peder Lundgård og Ulrik Jensen afløste i bestyrelsen Povl E. 
Thomsen, Guldgåsens ansvarshavende redaktør, der efter en længere 
periode, ikke ønskede genvalg. Heller ikke Jesper Hansen ønskede at 
fortsætte.  
 
Som nye suppleanter blev valgt Dorthe Wille-Jørgensen og Søren Andersen.  
 

mailto:hebri@mail.dk
mailto:lokalarkivet@vordingborg.dk
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En oplagsplads for områdets vikingeskibe blev også bragt i spil! 
 

Men aftenens vigtigste resultat var konstateringen af, at det hidtil formodede 
formål med kanalen ikke kunne accepteres - vand kan ikke løbe opad uden 
hjælp. Der må arkæologiske undersøgelser til, før gåden - måske - kan 
løses. 
 

Det var en meget tilfreds flok af engagerede deltagere, som forlod 
Valdemarsskov udstyret med fine kort, som belyste det omtalte og 
undersøgte meget illustrativt.  
 

Tak for fremmødet og en særlig tak til familien Tillisch for stor 
imødekommenhed og interesse. 
 

Henrik og Peter, foto Niels Christensen (tak). 
 
 

 
Læs Guldgåsen på nettet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Så er der en herlig nyhed til de af vore medlemmer, der elsker at gå tilbage i 
tiden: Ved at gå ind og finde Vordingborg Lokalarkiv på computeren dukker 
foreningens forside frem. Bjælken noterer en del indhold, blandt andet 
Guldgåsen. Derefter trækker man lidt til højre, trykker på Guldgåsen og de 
enkelte numre dukker nu op. 
  
Foreningen startede i 1987 dengang med ikke mindre end 70 medlemmer. 
Nu kan vi imidlertid glæde os over lidt mere end 200 hundrede. Første 
nummer af Guldgåsen udkom i 1989. Nu ligger samtlige numre klar på nettet 
til glæde for de af vore medlemmer, der ønsker at læse de mange herlige 
historier fra tiden, der var engang, og frem til i dag. - God fornøjelse.  
 
Det skal da også lige bemærkes, at hvis der skulle være nogen, der ligger  
 

 Guldgåsen   
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mens byggeriet af sindsygehospitalet er i fuld sving omkring midten af 1850erne, 
ligger skjult og næsten ukendt mellem sivene på strandbredden. 
 

Den i dag eneste sydsjællandske helligkilde, som officielt bærer Valdemars navn 
og i øvrigt stadig rinder fra et hul i en cirkelformet murstensvæg, befinder sig i 
Valdemarsskoven nær Rosenfeldt i Kastrup Sogn. Bag nuværende 
fordforhandler Tommy Christensens forretning ligger der også et lille landsted, 
der bærer navnet Valdemarsgården, som tidligere havde relationer til Rosenfeldt; 
det blev solgt for mange år siden samtidig med salget af en størrre grusgrav på 
området. 
 

En beretning fra 1788 omtaler en kilde opkaldt efter Valdemar Atterdag med en 
placering i ”Øringe” skov vest for Vordingborg. Men her sigtes ifølge blandt andet 
Siegfred Svanes bog, ”Danske Helligkilder og Lægdomskilder” fra 1984 til kilden 
ved Rosenfeldt. Denne kilde er afmærket på matrikelkortet i godsets arkiv, men 
der er ingen optegnelser om dens historie. Peter Tillisch, som jeg tog kontakt til, 
bekræfter, at kilden findes. I ældre tid leverede kilden vand til slottet på 
Borgruinen. Den findes fortsat, men er ikke vandgivende mere. Betegnelsen 
”Øringe” skov peger dog i højere grad i retning af, at kilden befandt sig i  den i 
1700-tallet delvis skovbevoksede halvø ved Vordingborg. 
 

For at gøre forvirringen total nævnes i bogen ”Kongeriget Danmark, populairt 
historisk-topographisk beskrevet”  fra 1872 af L. Both, at der i Kirkeskoven vest 
for byen findes tvende kilder, der kaldes for Valdemarskilder. I virkeligheden er 
den beskrivelse nok den, der trods lidt roderi med geografien, kommer 
sandheden nærmest, nemlig at der i Vordingborgområdet er hele to kilder med 
det samme navn.  
 

Kilden på Oringe løber ikke længere, men enkelte tidligere ansatte på Oringe 
beretter om rindende vand i hvert fald tilbage i 1950erne. 
 

Til gengæld findes der stadig i Oringeskoven et rigt fugle- og dyreliv. Der findes 
blandt andet en del rådyr på området. Disse kan pudsigt nok ofte ses på 
Færgegårdsvej, hvor de går gennem Kirkeskoven for at besøge deres artsfæller i 
indhegningen ved Marienbergvej. Det hele i tæt sammenhæng gør en 
spadseretur i området og rundt om hele pynten til en oplevelse.  
 

I vort moderne samfund og med de få patienter, der findes på hospitalet nu om 
dage, er hele Oringeskoven, når der vises respekt for områdets naturværdier, frit 
tilgængelig for alle. 
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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 21. April 1847 

 
Smaating for Landmanden.  
At forberede Korn til en fortrinlig Frugtbarhed 
 
Man tager til en Tønde Korn omtrent et Fjerdingkar Træaske og fire Pund 
Køkkensalt. Asken og Saltet koger man til en Lage i en tilstrækkelig Mængde 
Vand, og lader den saa blive kold. Herpaa gjør man et Hul i Kornhoben, som 
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Gåden fortsat uløst 
Vellykket opdagelsestur til Valdemarskanalen 

 

Der var en flot tilslutning til Lokalhistorisk Forenings tur til Rosenfeldts 
hemmeligheder torsdag den 27. august. Tilslutningen var så stor, at nogle 
desværre havnede på ventelisten. Godsejerne Peter og Nicolai Tillisch deltog i 
turen og kunne bidrage med mange oplysninger om området. 

Peter Bjørn Jensen - ”den gamle major” og sønnen Henrik Plenge Jensen, som 
er landinspektør, guidede deltagerne igennem historien og de faktiske 
kendsgerninger vedrørende kanalen og dens mulige formål.  
 

Henriks opmålinger viste, at kanalen ikke kunne bruges til at lede vand ind til 
borgen i Vordingborg. Hvilke muligheder var der så? - Mange prøvede at give 
deres bud, og en kanal til en vandmølle kunne være et godt bud, men rester af 
en sådan findes altså ikke i området.  
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vedkommende var forbi. - ”GRY” oplyser, at den første sending af sårede 
tyske soldater ankom til Vordingborg ”i tirsdags”, formentlig den 24. april.  
 
Selv om hele hospitalet under protest fra såvel overlæge som forvalter samt 
Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler blev evakueret, lykkedes det 
takket være den tyske kapitulation, der kom allerede om aftenen den 4. maj, 
at holde hele den gamle kvindeafdeling ubelagt.  
 
Mandesiden og Bakken rummede i midten af maj 1.567 sårede tyske 
soldater plus 480 læger, sygeplejere og sanitetssoldater - i alt 2.047 
personer. De 400 sengepladser på mandeafdelingen var således langt fra 
nok. Det betød, at mange tyske soldater måtte tage til takke med et leje af 
halm på gulvet. Udendørs telte blev opsat for at få det stadig den 5. maj 
tyskdrevne lazaret til at fungere. 
 

Senere blev også Vordingborg Kaserne taget i brug som lazaret. 
Dødeligheden blandt de sårede var høj, og 91 tyske soldater fandt deres 
sidste hvilested på et særligt indrettet afsnit af den nye kirkegård i 
Vordingborg, andre 98 udenfor den østlige mur ved Kastrup Kirke. Her blev 
tillige begravet 15 tyske flygtninge. 
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maa ligge paa en jevn Bund, gyder Lagen lidt efter lidt paa Kornet og rører 
det saalænge om med en Træskuffe, indtil det har indsuget Vandet, hvorpaa 
man igjen skuffer det sammen i en Dynge 
 
Dagen derpaa vil man allerede finde det saaledes behandlede Korn noget 
opsvulmet og see Kimene i Begreb med at træde frem.  
 
Efter en saadan Behandling af Kornet, finde Fuglene heller ingen Behag i at 
æde det, naar det er saaet. Skulde noget af Kornet være blevet tilovers, 
vasker man det, lægger det paa Maltkjøllen (anlæg eller ovn til tørring af 
spiret malt ved ølbrygning) for at tørres, kaster det og sender det derpaa til 
Mølle. Det har da ikke mistet noget af sin Godhed. 
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Fordelene ved denne Fremgangsmaade bestaae især deri, at man bruger 
mindre Udsæd og kan saae senere, samt at Kornet ikke saa let opædes af 
Insekter. 
 

At fjerne Luus hos Køer og Kalve. 
Luus hos Køer og Kalve opstaae især efter Nydelsen af magert slet Hø og 

Sommerbyghalm. Man give dem bedre Foder og gnide dem med noget 
Qviksølv. Tolv til tretten Timer derefter vaske man Køerne med lunket 
Sæbevand. Paa samme maade kan man befrie Sviin fra dette Utøi. 

Et simpelt Middel til at udforske hvorvidt Kløverfrø har Kraft til at 
spire. 
Man lægger nogle Korn paa en Blikplade og opvarmer denne ved at holde et 
lys under den. De Frøkorn, der bliver liggende, naar Pladen bliver heed, have 
ingen spirekraft mere, hvorimod de, der hoppe af Pladen, besidde den. 

 

Onsdagen den 16. juni 1847 
 

Denne dag bringer avisen følgende pudsige notitser under overskriften 
Smaating: 

Om Festdage. De kristne helligholde Søndagen, Grækerne Mandagen, 

Perserne Tirsdagen, Assyrerne Onsdagen, Ægypterne Torsdagen, Tyrkerne 
Fredagen, Jøderne Løverdagen; Dagdriverne festligholde hver Dag, og flittige 
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Sårede tyskere på en smule halm 
Sideløbende med evakueringen af statshospitalets patienter fra Oringe blev 
lokale vognmænd rekvireret til at køre sårede soldater fra banegården til det 
næsten mennesketomme hospital, Oringe. Her behandlede tyske militærlæger 
og sygeplejere nu en broget skare af deres landsmænd. Samtidig ankom en 
mængde lazaretskibe og ankrede op i Masnedsund havn. Herfra blev 
lemlæstede soldater transporteret til hospitalet på Oringe.  
 

Byens lokale illegale blad ”GRY” noterede sig i 1. maj udgaven, at det ikke kan 
påstås, at der bliver gjort synderligt meget ud af transporten af de soldater, der 
har sat deres liv og førlighed til for Hitlers Tredie Riges skyld. Det var jo 
bagsiden af medaljen ved Nazismen.  
 
Under de mest primitive, sanitære forhold, sammenstuvede på en smule halm, 
lå de hårdt sårede soldater. Mange havde mistet både arme og ben, andre 
havde sår i hovedet med blot den mest primitive nødforbinding, som var lagt på 
østfronten, hvor skaden var sket. Det var ganske enkelt rædselsfuldt at se på. 
Transporten havde ofte varet en uge eller mere. Soldaterne var ankommet 
hertil fra østfronten fra østersøhavnen Pillau.  
 
Begejstringen for Hitler og hans værk var tydeligt aftaget, og mange lettere 
sårede gav højlydt tilkende, at de var glade for, at krigen for deres  

Tyske soldatergrave på Vordingborg Ny Kirkegård 



14 

 

patienterne til fordel for sårede, tyske soldater. De tyske, militære myndigheder 
forlangte således hospitalet rømmet. 
 

En gruppe plejere fik i den forbindelse lidt af et chok, da soldater fra den tyske 
enhed pludselig stod i hovedgården. En lokal modstandsgruppe, der netop var 
dannet, havde på loftet over kapellet indrettet et lokale til opbevaring af våben, 
som man tidligere havde hentet på politistationen, da politiet 19. sep. 1944 
måtte gå under jorden. Plejerne troede, at nogen havde stukket dem, men 
tyskerne havde heldigvis en anden grund til deres foretagende.  
 

Officielt kendte offentligheden intet til det tyske krav, som i form af et 
beslaglæggelsesdekret af 17. april blev udstedt af den øverstbefalende for de 
tyske tropper i Danmark, generaloberst Georg Lindemann. Først den 24. april 
kunne de lokale dagblade med Ritzau som kilde under overskriften 
”Sindssygehospitalet rømmet” meddele, at hospitalet på Oringe midlertidigt var 
taget i brug til ”andet formaal”. 
 

875 patienter skulle dels udskrives dels sammen med størstedelen af 
personalet overføres til andre hospitaler, men offentligheden fik ingen forklaring 
på, hvad der gemte sig under ”andet formaal”.  
 

I Vordingborg vidste dog alle, at patienternes senge skulle bruges til sårede, 
tyske soldater, som i voldsomt stigende antal ankom fra krigshelvedet, hvor 
fremrykkende russiske soldater på den anden side af Østersøen drev dem på 
flugt med alvorlige skader til følge. Jeg husker selv som barn med legeplads på 
Sydhavnen, hvor mange tyske lazaretskibe, der lossede de stakkels 
mennesker, hvoraf mange var svært tilskadekomne. 
 

Med kort varsel blev hundredevis af psykiatriske patienter fra Oringe ad 
landevejen fragtet til Roskilde, Dianalund, Nykøbing Falster, Stege og 
Sakskøbing. Patienterne var naturligvis utrygge og urolige.  
 

Fra hospitalets side gjorde man alt for at holde de uvelkomne tyske gæster på 
respektabel afstand. Her var hospitalsforvalter Harald Elmquist, der ledede den 
vanskelige evakueringsmanøvre, hård og kynisk. Den tyske chef for de 
indkvarterede flygtninge fik således aldrig lov til at komme ind på hans kontor. 
Al samtale med ham foregik gennem vinduet. Da døde soldater på et tidspunkt 
blot blev båret nedenfor afdelingen og lagt på græsset, forlangte Elmquist, at 
de skulle tildækkes og straks transporteres bort.  
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Folk, hvis de tillige ere fornuftige, arbejde ogsaa paa Helligdagene, hvis det 
gjøres fornødent. 
 

Tre store læger. En berømt Læge, ved hvis Dødsseng mange af hans 

Kolleger stode, sagde: ”Til min Trøst, mine Herrer, efterlader jeg tre store 
Læger;” – (Alle hørte opmærksomt til, thi enhver ventede nu sit navn) – ”de 
hedde Maadeholdenhed, Vand og Bevægelse!” 

 

 

Det var hårdt at være gaskullemper 
Af Brian Devantie 

 

Det er er lidt svært - set i lyset fra de mange maskiner, der pt. arbejder på 
området ved viadukten i Masnedsund - at skrue tiden tilbage i 1860erne, hvor 
de første sejlskibe ankom til Sydhavnen med gaskul til gasværket på 
Færgegårdsvej. Alt havne- og lossearbejde blev udført med håndkraft.  
 

Senere overtog dampskibene transporten, det lettede lossearbejdet en hel del. 
Nu kunne man gøre brug af damplossespil, der kunne hejse kullene op af 
lasten. Dampskibene blev igen fortrængt af motorskibe med motorspil. Der 
skulle dog gå 90 år, før man i 1956 overgik til at losse kullene med kran, 
såkaldt spillosning.  Dette skete ofte fra den store løbekran ved Vordingborg 
Brændselskompagni i den østlige ende af havnen; en kranbro vi drenge også 
havde glæde af. Den blev nemlig brugt som vippe med fast afsæt, når vi 
sprang i vandet fra toppen 6-7 meter over vandoverfladen. 
 

Gasværkets beliggenhed ca. 2 km fra havnen belastede regnskabet en smule 
med diverse transportomkostninger. Faktisk var tanken om at flytte gasværket 

Høstfest i en kristen kirke Hinduer takker regnguden for høsten 
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ned til Sydhavnen oppe at vende i 1933, men fordelen ved at have de 
kommunale værker samlet på et sted var afgørende for, at gasværket ikke 
blev flyttet.  

 
Til det gamle gasværk skete transporten af kullene med hest og vogn, og 
aflæsningen skete på Færgegårdsvej ved håndkraft. Der blev læsset af 
gennem lemme i kulhuset, som vendte ud mod Færgegårdsvej og den gamle 
Havnevej, som dengang gik gennem gasværket og elværket 
 

Det nye kulhus, der blev bygget i 1933, kunne man køre lige igennem og 
aflæsse til begge sider. I 1961 blev der etableret et transportanlæg, som 
kunne tage 60 ton kul i timen. Kullene kom nu udelukkende med lastbiler med 
vippelad. Kørsel, aflæsning og lempning kostede i de første år 12 øre per ton 
kul, senere steg prisen til 13 øre per ton, og hvis vognmanden selv skulle 
læsse vognen på havnen, var prisen 15 øre per ton. 
 

Priserne var igennem disse hundrede år som alt andet noget svingende. En 
følelig bedring for økonomien var ovenfor omtalte transportanlæg, som blev 
anskaffet i 1961. Det medførte, at kul kunne transporteres fra havn til kulhus 
for 4,25 kr. per ton. 

”Elisabeth af Marstal - den sidste kulbåd for sejl, som blev losset med spil 

13 

 

gemt væk på Hospitalet. Det kom tyskerne for øre, men personalet fik i al 
hast fjernet og gemt dem samt illegale blade og andet, der kunne give 
anledning til mistanke. 
 

Først i april 1945 blev Oringe imidlertid - som det eneste af landets 
sindssygehospitaler - for alvor inddraget i krigens gru. De første måneder af 
dette år havde hospitalet op til flere gange besøg af den tyske værnemagt 
såvel enlige militærpersoner som intendanter og læger. I videst muligt 
omfang forhindrede og modsatte man sig tyskernes benyttelse af 
lokaliteterne på hospitalet. I løbet af april blev man tvunget til evakuere 

Hitlers hemmelige våben - faldskærmssoldater regnede ned fra himlen over Masnedø 
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Sindssygehospitalet rømmet 
Red. af Brian Devantie 

 

Med tilladelse fra Henning og Heidi Gøtz har jeg været på besøg i bogen om 
Oringe, kigget Heidi Gøtz over skulderen og fundet artiklen 
”Sindssygehospitalet rømmet”, hvor hun så romantisk skriver: 

For morgenduelige ansatte og patienter på det højt beliggende Oringe var der 
ved godt halvfemtiden den 9. april 1940 - tirsdagen hvor Hitlers tropper 
besatte Danmark - fin udsigt til det verdenshistoriske skue af tyske 
faldskærmstropper dalende ned over Masnedø, mens tyske bombemaskiner 
kredsede over marinefortet på øen klar til at kaste bomber. De to soldater, der 
sammen med fortmester Schmidt og hans 2 døtre udgjorde besætningen på 
fortet, gjorde dog ingen modstand, så besættelsen foregik uden kamp. 
 

Men den fra Oringehalvøen synlige nedkastning af faldskærmsjægere over 
Masnedøfortet regnes for at være den første af sin art i historien. 
 

Den ledende overlæge på Oringe, Vagn Askgaard, og de 875 patienter og 
460 ansatte gik næsten samtlige fem år under besættelsen og passede 
upåvirkede deres daglige arbejde. Enkelte frihedskæmpere blev under krigen 
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Retorthusarbejdernes arbejde med kullene var strengt. En arbejder måtte 
først læsse med håndkraft i kulhuset, med trillebør køre dem til overhuset 
og her med en lang skovl fylde dem i retorterne. Senere fik man en 
ladeskuffe, den blev anskaffet i 1908.  
 

I 1933 blev der ved modernisering og bygning af et nyt ovenhus anskaffet 
en kulelevator, der kunne læsse kullene i en tragtformet kasse, som 
rummede en såkaldt kammerladning. Ved hjælp af en elektrisk talje blev 
denne hejst op over ovntoppen, og kullene derefter vippet direkte ned i 
retortkamrene.  
 

Indtil 1927 blev kulkøbene udliciteret, men siden og indtil gasværket 
lukkede ned, var det Kommunernes Kulkontor, der havde leverancen. 

 
 
 

Vilkårene for ansættelse på byens gasværk 
Red. af Brian Devantie. 

 

Jeg er under arbejdet med denne artikel stødt på en kontrakt for ansættelse 
ved Vordingborg Kommunes gasværk dateret tilbage til året 1866. 
Kontrakten er skrevet på en noget anden måde, end man ville have 
formuleret sig nu om dage, men den er egentlig ganske sjov.  
 

Gasværksarbejder ved Københavns Gasværk, Christen Jensen, blev den 
foretrukne til stillingen som værkmester på følgende vilkår. - Læs blot. 
 

”Med Hensyn til Deres Ansøgning om at blive beskikket til Værkmester ved 
det Gasværk, som anlægges her til denne Købstads- og Sindsygeanstalts 
Forsyning med Gas, skal vi hermed meddele Dem Vilkaarene: 
 

1. Lønnen er 300 Rgd. aarlig og med et Tillæg af 12 Rgd. maanedlig i de 6 
Maaneder fra Oktober til Marts incl. Den udbetales ved hver Maaneds 
Udgang med 25. Rgd. i Maanederne fra April til September og med 37 Rgd. 
maanedlig fra Oktober til Marts.  
 

2. Værkføreren med Familie erholder aldeles fri Bolig i den for ham opførte 
Bygning, hvortil der vil blive henlagt et lidet Stykke Havejord. Forsaavidt 
Kommunalbestyrelsen matte ønske indrettet Rum paa Loftet til Anbringelse 
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af en Lysmaaler, maa Værkmestere finde sig deri.  
 

3. Værkmesteren erholder Koks til Brændsel til Fornødenhed for sig og sin 
Familie - ligeledes Gas til fornøden Belysning.  
 

4. Værkmesteren forpligtes til med Flid og Omhu at udføre Fyringsarbejdet 
under Retorterne og at udføre alle andre til Værkets Drift hørende Arbejder 
uden Undtagelse og uden videre Assistance eller Tilskud og i det hele at 
vaage over alt, hvad der kan tjene til Værkets Fordel og afværge dets Tab. 
Forretningens Omfang bliver saaledes som værende Værkmester ved 
Gasværket i Stubbekøbing har paataget sig det. Specielt tilføjes, at 
Værkmesteren paaser, at samtlige Gasuhre til enhver tid er forsynet med 
tilstrækkeligt vand, hvilket ogsaa gælder de større Gasuhre på 
Sindsygeanstalten, hvis Vedligeholdelse kan interessere Kommunen.  
 

5. Tjenesten anses tiltraadt, og Lønnen beregnes fra den 1. Oktober d. A. 
Opsigelse kan ske fra begge Sider med 3 Maaneders Varsel uden hensyn til 
de lovbestemte 
Skiftetider.  
 
6.Værkmesteren 
er ansvarlig for det 
Tab eller den 
Skade, som 
maatte 
foraarsages 
Kommunen eller 
Værket ved hans 
mangel paa Flid 
eller Omhu, og 
som forlanges er 
han pligtig i saa 
Henseende at 
stille Sikkerhed 
ved Skadesløshedsbrev med Pant i hans Ejendele.  
 

7. Værkmesteren vil have at respektere Kommunalbestyrelsen eller hvem, 
som mattte føre det specielle Tilsyn med Værket, som sine rette Foresatte og 
indrette sit Forhold med dem derefter.  
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At undertegnede Christen Jensen i et og alt indgaar paa ovenstaaende 
Vilkaar tilstaar jeg hermed med min Underskrift.  
 

København den 1. juli 1866, C. Jensen.” 
 

Efter en udvidelse i 
1872, hvor der blev 
bygget 5 retorter ovn 
med mere, blev C.  
Jensen bevilget en mand 
til hjælp om natten. Han 
har tilsyneladende ikke 
være utilfreds med sit 
Job. Efter 31 år på 
jobbet fik han sin afsked 
den 1. maj 1897. Han fik 
også den glæde, at hans 
søn, der havde gået sin 
far til hånde på værket,  
blev ansat som hans 
afløser. Han var 
værkmester til sin død 
den 29. april 1905. 

 
W. Sponholtz, en smedesvend fra København, overtog derefter posten som 
værkmester, men han fratrådte imidlertid, da man i 1910 på grund af el-
tilgangen slog de 3 værker, vand, gas og el, sammen under én ledelse. 

Vordingborg elektricitets- og gasværk på Færgegaardsvej 


