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Flykatastrofen i Storstrømmen
af PET

Vi er i året 1939 - det er tirsdag d. 15 august.
Et lille engelsk rutefly, British Airways Lockheed 10A Electra, befinder sig
over Falster på vej fra London til Stockholm. Om bord befinder sig foruden
den kun 20-årige pilot, Clifford Wright, flyets telegrafist samt 4 passagerer
deriblandt et britisk, konservativt parlamentsmedlem.
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Her forlanger vi kun, at billetterne skal være afhentede, inden forestillingen
begynder. Er de ikke afhentet til den tid, sælges de til andre både af økonomiske grunde, og også fordi Bio ikke er interesseret i, at efternølere skal
genere det rettidige publikum.
Skulle der ellers, højtærede publikum, være noget at beklage sig over
vedr. den service, Bio yder Dem, så sig det venligst til
Deres ærbødige
R.F. Andersen, direktør,
eller Frits Andersen, inspektør,
Goldschmidtsvej 26, tlf. 215
H.I. Hansensvej 27
Kilde: Svend Schultz’ avisudklip på lokalarkivet;

Forskelligt
Velbesøgt foredragsaften med
Allan Huglstad i KulturArkaden
Torsdag den 29. februar 2012 havde Lokalhistorisk Forening for Vordingborg indbudt gæster og medlemmer til at høre forfatter og pens. major Allan Huglstad berette om sin nye bog, ”Mange skurke, få helte – og alle de
andre. Historier om Vordingborg og Sydsjælland, 1939-1949”.
Allan Huglstad fortalte levende om tilblivelsen af bogen, og han viste mange billeder, også billeder der ikke er medtaget i bogen.
Det forulykkede engelske rutefly hejses op af vandet ved hjælp af
Christiani og Nielsens kran

Flyet har for kort tid siden haft en mellemlanding i Hamborg og flyver nu
mod København, hvor det skal foretage endnu en mellemlanding, før rejsen afsluttes langt mod nord i Sveriges hovedstad.
Klokken 13.20 opstår der imidlertid problemer i en brændstofventil, hvorefter der udbryder brand i flyet.
Kort tid efter styrter det lille fly i vandet lige i nærheden af Storstrømsbroen.

Det blev en god aften - ikke mindre end 76 personer var med på en lytter,
og der blev stillet mange uddybende spørgsmål til Allan, der havde virkelig
meget på hjerte.
Bestyrelsen ser arrangementet som særdeles vellykket, især da der var en
del nye ansigter, og mange ældre var mødt frem til arrangementet.
Hjælp til slægtsforskning
Grethe Langesøe Wich tilbyder hjælp til slægtsforskning. Hun vil være til
rådighed efter aftale. Er du interesseret, skal du blot ringe til Grethe på
telefon 55 37 41 20.
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tende modernisering og bl.a. fik man indlagt et herligt supersymfonisk
B&O-toneanlæg, som er på højde med det bedste, der findes her i
landet.
I 1948 runder Bio de fyrre, og teatret ser trygt fremtiden i møde. Det
har stadig sine gode forbindelser blandt filmudlejerne som Palladium,
Nordisk Filmkompagni, Teatrenes Filmkontor (Saga Studie), MetroGoldwyn-Mayer (det med løven), Universal Film (Deanna Durbins Selskab), Warner Brothers, R.K.O. (det med radiotårnet), Gefion (med

Piloten, Clifford Wright, slipper ud af det synkende fly ved at knuse en
rude og kravle ud den vej. Han er ikke i stand til at redde nogen af passagererne i flyet.
Telegrafisten samt de 4 passagerer mister livet enten p.g.a. røgforgiftning eller drukning.

Fra 1920-1990 Vordingborg Bio, - nu spillestedet Stars

springvandet), Gloria (Pan med fløjten), Constantin m.fl.
Ved koncerter o.l. er det kotume, at der ikke må ryges, fordi det skader kunstnernes præstationer. I Bio er tobaksrygning heller ikke tilladt,
fordi det også virker generende her, idet billederne sløres.
De mange uafhentede, bestilte billetter er biografernes store problem.
De fleste steder forlanges det, at bestilte billetter skal afhentes en vis
tid før forestillingens begyndelse.

Clifford Wright, den eneste overlevende fra flystyrtet, spiser lunch i Kastrup Lufthavn sammen med sin hustru, inden de tager et par dages tiltrængt ferie i Nordsjælland.
Kilde: Gyldendals Store Nordiske
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Sodavandsfabrikken i Krægestræde

Man siger, De har formue?
Camilla kigger lidt. Så svarer hun: Folk siger så meget. Det er rigtigt. Jeg
har penge i sparekassen. Min mand og jeg sparede lidt sammen.
Hvor meget?
Det er min hemmelighed. Der er vel også noget, De holder for Dem selv.

af PET

Ikke bange for at dø
Camilla gør tegn til, at samtalen er forbi. Jeg er træt, siger hun. Klokken er
også snart mange. Ja, jeg har ikke noget ur; men man behøver det jo heller ikke. Folk har så travlt, men det er nu tit dem, der har bedst tid, der er
de flinkeste. Nu må jeg se at finde et sted at sove.
Var det alligevel ikke bedre at finde et fast sted?
Ikke om sommeren. Så er jeg kun glad, hvis jeg må få lov at færdes rundt
om på vejene. Så er jeg mig selv. Jeg har ingen bekymringer, intet besvær, bare jeg må få lov til at være rask.
På den anden side er jeg ikke bange for at dø. Hvor mange kan sige det?
Kilde: Svend Schultz’ avisudklip på lokalarkivet;
Lolland-Falsters Venstreblad, 1950.
Billeder: Google
Sodavandfabrikken på hjørnet af Krægestræde og Slotsgade

Går man fra Algade ned ad Krægestræde til hjørnet af Slotsgade, når man
frem til disse bygninger, et beboelseshus ud til Krægestræde med et sjovt,
lille stumpet hus bagved ud til Slotsgade. - Her var engang en sodavandsfabrik!
Fabrikken startede dog sin virksomhed i Algade 38. Det var i juli 1890. Den
blev sat i gang af Olaf Wiergang (søn af byens urmager) og fiskehandler
Mogensen, som fra start garanterede en daglig produktion på 1500 flasker
sodavand, limonader og deslige.
Allerede i september 1890 solgte de to herrer deres fabrik til cand. pharm.
Peter Hans Nielsen Axel, som i december 1893 flyttede hele foretagendet
til Krægestræde (Krækkerstræde sagde man i gamle dage) skråt overfor
Hr. Konsul Møller.
Hans Nielsen Axel skriver i sin åbningsannonce: ”Da jeg faar udmærket
rent og velsmagende Vand til min Raadighed samt gode og rummelige Lokaler, haaber jeg i fuld saa godt Maal som hidtil at kunne levere et godt
Produkt. - Jeg tillader mig at anbefale min Fabrik i alle ærede Forbrugeres

Vordingborg Bio runder de fyrre
Fra en vordingborgavis ca. 1948
Red. af PET

Vordingborg Bio er byens gamle, hyggelige teater, som altid er på højde
med situationen.
Allerede i 1908 fandt starten sted, og det var på et tidspunkt, hvor det var
forbundet med en vis risiko. Ingen anede dengang, hvilken rig udvikling
filmen gik i møde. Der skulle da også gå adskillige år, før Bio kunne kaldes
en forretning.
I 1908 havde vi intet kommunalt elektricitetsværk her i byen, men garveriet, der dengang lå Algade 61, havde eget elektricitetsværk, og derfra fik
Bio, der havde til huse i det nuværende Kirkeligt Ungdomshjem, sin strøm.
I 1909 brændte grynmøllen, der lå i gården Algade 84, og det konsortium,
der ejer Bio, købte ejendommen, og i 1920 lå det ny Bio, der efter tiden var
et meget fornemt etablissement, færdig. I 1942 gennemgik Bio en omfat-
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Jeg er født i Tirsted ovre på Lolland. Jeg gik i skole i Holeby; men jeg kom
hurtigt ud at tjene. Så blev jeg gift med en skærslipper. Vi gik sammen på
landevejene i mange år hernede og på Sjælland; men det er snart længe
siden, han døde. Vi fik fire børn.
Hvor er de så nu?
Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt fra dem. Ja, den ene er gået ned med
et skib ovre ved Amerikas kyst, har jeg fået fortalt. De andre er nok blevet
gift. De har det sikkert godt.
Savner De ikke at høre fra dem?
Joh, sommetider måske. Men jeg savner nu alligevel mere min hund. Jeg
havde sådan en
sød, hvid hund,
men den døde. Vi
havde det så godt
sammen, vi forstod
hinanden.
Har De ikke noget
sted at holde til?
Joh, om vinteren
bor jeg hos en søster på Sjælland.
Jeg har også en
søster i Holeby.
Hende skal jeg
snart bsøge. Men
om sommeren tager jeg ud. Og det
bliver jeg ved med,
så længe jeg kan.
Dette kunne være Camillas skærslippermand
Jeg er heldigvis
og hendes søde, hvide hund
ikke syg, men desværre snart gammel - og det begynder at knibe med benene. Jeg plejer
ellers at gå en mil om dagen; men nu bliver jeg hurtigt træt. I vinter har jeg
været på arbejdsanstalten i Saxkøbing. Jeg er ikke lukket inde, og de er
gode nok mod mig, men jeg føler mig sommetider som fange alligevel.

Erindring og haaber, at den mig hidtil viste Velvilje maa følge mig til min
ny Bopæl.”

Det er min hemmelighed
Hvor får De penge fra?
Jeg har ikke brug for ret mange. Jeg sælger sikkerhedsnåle og hårklemmer
og får en skilling hist og her.

Peter Hans Nielsen Axel huskes som en energisk og foretagsom mand.
Han var født 1865 i Sønder Vilstrup ved Kolding, uddannede sig til cand.
pharm. i København og kom - efter nogle år i Fåborg - til Vordingborg i
begyndelsen af 1890’erne. Han blev gift med Hardine Kristiane Kandelsdorff, kaldet Donna, og sammen fik de 9 børn. Nummer 4 i rækken var
Hans Andreas Axel, som blev født i 1897.
Da Peter Hans Nielsen Axel i løbet
af året 1916 ramtes af sygdom,
kaldte han sin søn, Hans Andreas
hjem; sønnen var ellers i maskinlære. Kort tid efter døde faderen, og
Hans Andreas Axel førte derefter
sodavandsfabrikken videre med
hjælp især fra sin
mor, Donna.
Fabrikken
blev med årene
udvidet.
Bag beboelseshuset var
der således
kontor, laboratorium og lokaler til
tappeanlæg, etikette-og kapselpåsætning og flaskerensningsanlæg.
Der var også en garage til virksomhedens lastbil.
Hans Axels sodavandfabrik var leverandør til Vordingborg Kaserne samt
til mange af byens købmænd, men salget skrumpede med tiden - konkurrencen fra bl.a. Faxe Bryggeri var hård - og engang i 1970’erne måtte
Hans Axel stoppe produktionen og lukke sin gamle fabrik, der havde leveret søde og læskende drikke til borgerne i Vordingborg i mere end 80
år. - Hans Andreas Axel, der egentlig ville have været flyver (se Guldgåsen 2009, nr 3), men i stedet blev sodavandsfabrikant, døde i 1978.
Kilde: Jette Westphal.
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Vordingborger eller vordingborgenser?

mejslet ind i det barkede ansigt, hvor to trætte øjne løber i vand, når de
ser op mod den sol, hun er så glad for. Tøjet er ufatteligt snavset, de hullede strømper er uden fod, og de store gummistøvler, der ligger ved siden af hende i landevejsgrøften, ser lige så trætte og udslidte ud som
deres gamle ejerinde.

En lokallingvistisk debat fra 1949
Red. af PET

Jeg bemærkede for nogen tid siden, at sekretær i Lokalhistorisk Forening,
Viggo Zuschlag, i en artikel til Guldgåsen benyttede ordet ”vordingborger”. ”Det er da et dejligt ord”, tænkte jeg, ”det er jo sådan set både morsomt og
meget mere mundret og naturligt end det mere omstændelige
”vordingborgenser””.
Imidlertid er vi her løbet ind i en problemstilling, som har optaget sindene i
vor by igennem en del år - i hvert fald lige siden 1949, altså i mere end 60
år. Og i denne sag gælder åbenbart som så ofte før det gamle ord: Alt efter
smag og behag!
Engang i året 1949 fandt følgende debat sted i en af Vordingborgs aviser.
Og gode, gamle dages debatører var sandelig i stand til at holde sig til sagen - eller hva’?
”Vi har fra Overretssagfører P.A. Hansen modtaget følgende:
Hr. Redaktør!
Da jeg gaar ud fra, at det har Deres og Deres Blads Interesse, hvorledes
denne Bys Borgere rettelig betegnes, tillader jeg mig herved i Genparter at
fremsende en Forespørgsel af 29. f. M fra Undertegnede til Hr. Professor
Vilh. Andersen samt dennes Svar af 1 ds.
*
Vordingborg, d. 29 April 1949.
Hr. Professor Vilh. Andersen, Fredensborg.
Maa jeg herved tillade mig at rette en Forespørgsel til Dem angaaende et
sprogligt Udtryk, nemlig dette: Betegner man en Borger her i Byen som en
Vordingborgenser eller som en Vordingborger?
Endelsen ”genser” stammer formentlig fra det latinske Ord for Folk ”gens”;
men er det ikke mere dansk ikke at bruge denne Afledning af det latinske
Ord, men i stedet for bruge Betegnelserne: Skanderborger, Flensborger,
Kalundborger, Vordingborger og Aalborger, skønt denne sidste Betegnelse
kan forveksles med selve det Livets Vand, der leveres fra denne Stad?
Med Højagtelse
P.A. Hansen.
*

Jeg vil ikke bytte med nogen
Det er gamle Camilla, en af Danmarks få kvindelige vagabonder, der i et
halvt hundrede år har strejfet rundt på landevejen på Lolland-Falster og i
Sydsjælland, og som jævnligt gæster Vordingborg og Vordingborgegnen.
Mange ynker hende, når de ser hende.
Men jeg er tilfreds, som jeg har det, og jeg vil ikke bytte med nogen, siger
Camilla til en medarbejder ved ”Lolland-Falsters Venstreblad”, som har
haft en samtale med hende. Så langt jeg kan huske tilbage, har jeg tilbragt det meste af året på landevejen. Det kan være strengt for en gammel kone som mig at sove på en åben mark, når det regner og blæser,
men folk giver mig ofte husly. Jeg sover rundt om i laderne, og når det er
fint vejr, er jeg lykkelig.Så går jeg, til mine ben ikke vil mere, lægger mig
ned i græsset og nyder solen. Det er så dejligt ….
Skydeskive for børnene
Jeg hedder Camilla, fortæller hun videre. Mit efternavn spørger kun politiet om. Det er for resten Møller Christensen. Men jeg har mange navne.
Børnene kalder mig så meget forskelligt. De er ikke altid lige rare. Sommetider kaster de sten efter mig, og en gang var der nogle drenge, der
skød på mig med deres haglbøsser. De ramte mig i armen; men jeg er
vant til lidt af hvert. Jeg gør ellers ikke nogen noget ondt. Jeg kan godt
lide de fleste mennesker; men de synes, jeg er grim og kan ikke lide mig.
Nå, det er vel kun børnene, der driller?
Jah, der er skam da også mange flinke folk. De giver mig husly, og de
giver mig mad og drikke. Rundt om på landet kender de mig alle steder.
De siger, jeg ikke må ryge i laden; men det gør jeg heller ikke. Jeg tager
mig en lille tår i stedet.
En tår?
Ja, sprit! Åh, det varmer så dejligt.
Jeg savner min hund
Hvor stammer De fra?
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Fredensborg, den 1. Maj 1949.
Hr. Overretssagfører P.A. Hansen.
Ligesom De mener jeg, at af alle Bynavne, hvor det er muligt, især af dem
paa -borg, er det kønnest og naturligst at danne Borgernavne paa -er i
stedet for det latinske -ensis. Altsa: Vordingborger, ligesom Ringsteder og
Næstveder, men Slagelseborger (paa Latin: Slaglosianer ligesom Soraner).
Med venlig hilsen til min kære Ungdomsby!
Vilh. Andersen.

Nogen skønhed er hun ikke, hendes rynker er som mejslet ind i det barkede ansigt

Når man færdes ad landevejene ved Vordingborg kan man undertiden
møde en gammel kvinde, der kommer vandrende hen ad landevejen,
eller som sidder og hviler sig i en landevejsgrøft.
Hendes udseende er så aparte, at man ikke kan undgå at lægge mærke
til hende. Nogen skønhed er hun ikke, og sæberationeringens ophævelse
har ikke haft nogen betydning for hende. Hendes mange rynker er som

ER DET VORDINGBORGERE
ELLER VORDINGBORGENSERE,
DER SYNGER PÅ ALGADE?
Herefter tør jeg maaske forvente, at De, Hr. Redaktør, vil være med til - i
hvert fald paa dette specielle Omraade - at rense det danske Sprog for
disse grimme, unordiske Gevækster, et Arbejde, som allerede Fader Holberg paabegyndte paa sin særlige Maade, da han skrev Komedien
”Erasmus Montanus” eller ”Rasmus Berg”.
P.A. Hansen.
*
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Redaktøren svarer:
Vi tager det naturligvis til Efterretning, at det hedder Vordingborger og ikke
Vordingborgenser, og vi vil gerne efter Evne være med til at rense det
danske Sprog for alle grimme, unordiske Udtryk Vi vil ergo gerne paa det
strengeste paatale, at Overretssagføreren bruger et saa unordisk Ord
som Gevækster.
Red.
*
Gevækster eller Vordingborger
Vi har fra Overretssagfører P.A. Hansen modtaget følgende:
Kære Hr. Redaktør Bruun.
Ja, jeg tænkte det nok: De kunne ikke dy Dem. Deres Paatale af Brugen
af Ordet ”Gevækst” opfatter jeg alene som et redaktionelt Suk over, at det
skulle times Dem - Redaktøren himself - at blive belært af en gammel Professor i dansk Litteraturhistorie. Imidlertid vær god ogsaa i Fremtiden at
gøre Deres til, at ”Vordingborger” bliver den gængse Betegnelse.
I øvrigt se efter i Ordbogen over det danske Sprog - i denne staar kun,
hvad der er dansk Sprogbrug - og De vil se, at Ordet ”Gevækst” for
længst har faaet Borgerret i dansk skønt afledet fra tysk, hvad en Række
Ord i de nordiske Sprog er.
Men det, der var Tale om her, var alene at ombytte et latiniseret plat Udtryk med et dansk - skønt ogsaa Borger er afledet af det tyske Bürger.
Deres P.A. Hansen
*
Redaktøren svarer:
Vi maa desværre fastholde vor Paatale af Brugen af Ordet Gevækster.
Det er en saa udpræget Germanisme, at det ikke findes i J. Byskovs Retskrivningsordbog og mange andre Ordbøger, og hvad Borgerretten i Sproget anbelanger, da kan vi - om fornødent ved hjælp af Vidneførsel - bevise, at Ordet Vordingborgenser har vundet langt større Borgerret i almindeligt Sprogbrug end Udtrykket Gevækster. Paastand staar altsaa mod
Paastand, og vi foreslaar derfor Overretssagføreren, at vi efter denne Procedure lader Sagen optage til Dom og lader Professor Vilh. Andersen afsige denne.”
Red.
*
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Hvad der videre hændte i denne skelsættende ordkløvning, ved jeg ikke.
Jeg gætter på, at parterne - efter modne overvejelser - indså det fornuftige i
at lade vordingborgerne/vordingborgenserne selv afsige dommen - alt efter
smag og behag!
Kilde: Svend Schultz’ avisudklip på lokalarkivet;
sidste billede fra google

Vagabondliv
Red. af PET

Fra min barndom i Slagelse - det var i slutningen 1940’erne - husker jeg
tydeligt vagabonderne. De kom og ringede på vores dør. Min mor lukkede
op og synede den ynkelige person, der stod på trappen med hatten i hånden: ”Kan der blive en skilling til en rejsende håndværkersvend?” - Min
søster og jeg fulgte spændt med i sikkerhed bag mors ryg.
”En skilling!” lød det fra min mor, hun var ikke nem at løbe om hjørner med.
”Næh, men kan De vente lidt, skal jeg smøre en madpakke, det trænger De
vist mere til. Pengene drikker De jo bare op.”
Vi fik tit besøg af vagabonder. Af og til inviterede min mor dem ind i køkkenet, mens hun smurte mad til dem. De fik aldrig penge. Som regel var de
glade for en madpakke, men jeg husker min mors forargelse, da hun efter
et vagabondbesøg næste dag fandt madpakken smidt i grøftekanten udenfor vores grund.
Her følger et billede fra 1950 af en kvindelig vagabond fra Sydsjælland.
Hun huskes måske stadig af enkelte gamle folk her i byen.

Jeg kan lide mennesker - men de kan ikke lide mig
Gamle Camilla, der har strejfet rundt på Lolland-Falster og i Sydsjælland i
et halvt århundrede, fortæller om sin tilværelse som en af Danmarks få
kvindelige vagabonder.

