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Lokalhistorie 
Starten af foreningen i Vordingborg. 

af Viggo Jacobi  Zuschlag. 

 
Vi har jo alle prøvet at vandre rundt på gader og veje i vores egen by eller 
på et fremmed strøg. Op og ned ad gaderne går man, fremmede steder 
med nye eller gamle gadenavne, nogle nikker man genkendende til, andre 
er nye. Der er personnavne, blomsternavne, stednavne og håndværksnav-
ne. Et sted står der Hammerichsvej, et andet sted Riddergade, et tredje 
sted Peter Lindsvej, og sådan bliver det ved. 
 
Det er en god del af den såkaldt lokale og dermed også den nationale kul-
turarv, der her serveres, og masser af lokalhistorie og personkendskab 
skjuler sig på disse gadeskilte. I kommuner opkalder man jo gaderne efter 
blandt andet mere eller mindre kendte borgere, vi har selv her i staden en 
Morten Olsens Allé. I nogle 
byer er der på gadeskiltene 
en forklaring på vejens eller 
gadens navn, så vidt er vi 
ikke kommet endnu i Vording-
borg, men Verner Jensen har 
dog forfattet en bog om Vor-
dingborgs gader og pladser. 
 
Det er en god og interessant historieformidling, der her kan etableres. Vi får 
indsigt i tidligere borgeres liv og virke, og i hvordan byernes rum har udvik-
let sig gennem tiderne. Ved byvandringer, der som regel har mange delta-
gere, bliver årsager, navne og historie levendegjort, og man placeres selv i 
rammen med forståelse for generationernes skiften og liv.  
 
Der synes i de sidste årtier at være en voksende interesse for det lokalhi-
storiske område. Det viser sig ved adskillige  historiske foreninger, som på 
forskellige måder beskæftiger sig med det lokale. I skolen tager man eks-
kursioner til museer og samlinger, løser opgaver og bliver klogere. I de lo-
kale historieblade og årsskrifter beretter forfattere, ofte lokaltboende, om 
personer, lokaliteter eller situationer, der er relevante for forståelsen af de-
res by eller forhold. Flere lokalarkiver understøtter dette med foredrag, ud-
stillinger og konsultationer. I visse fagblade diskuteres det, om vor tid med 
sine mange mediemuligheder får interessen for det lokale til at svinde, det 
er muligt. På den anden side er interessen for hjemstavnen vokset hos 

Også dette vejskilt i Vordingborg  
fortæller lokalhistorie. 
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Rettelse 

I forrige nummer af Guldgåsen (nr. 3, 2012) optræder en beklagelig fejl. Un-
der billedet af familien Pommergaard på s. 15 angives årstallet 1940. Der 
skal stå 1920. 
 
 
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 tele-
fon 55 37 41 20. 
 
 
149 hørte H.C. Petersen fortælle om gamle dage 
Torsdag den 11. oktober 2012 havde Lokalhistorisk Forening for Vording-
borg indbudt gæster og medlemmer til at høre den gamle redaktørs søn, H. 
C. Petersen, berette om ”de gode gamle dage” i Vordingborg.  
 
H.C. fortalte og viste billeder fra sin fars billedarkiv om udviklingen i Vor-
dingborg. Billederne var fra den hedengangne, konservative ”Vordingborg 
Avis”, som i sin tid lå i Algade nr. 78. 
 
Det blev en god aften, og ikke mindre end 149 personer fyldte salen på Kul-
turArkaden til bristepunktet. Bestyrelsen ser arrangementet som særdeles 
vellykket, især da mange nye ansigter var mødt frem. 
 

Foto google 
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Forskelligt 
 

Tak til vores sponsorer 
I forbindelse med vores jubilæum den 10. december 2012 har vi fået tilsagn 
om støtte fra lokale sponsorer.  
 
Skjold Burne donerer vinen, og Othello-konditoriet og Guldbageren har lovet 
at sørge for kager. 
 
Foreningen har ligeledes fået tilsagn fra Vordingborg Bank om støtte til udgi-

velsen af vores blad, Guldgåsen, i perioden 2012-13. 
 
Hermed en velment tak til disse sponsorer for deres store velvilje og hjælp.  

Lodtrækning 
Lokalhistorisk Forening har afholdt lodtrækning om tre flasker rødvin mellem 
de personer, der i årets løb har tilmeldt ny medlemmer. Vi kan glæde os 
over også i år at have fået adskillige ny medlemmer. Vi er nu oppe på 168 
betalende medlemmer. - Alle, der har gjort en indsats, skal have en stor tak. 
Lodtrækningen blev vundet af Anne Marie Mathiasen, Platanvej 31. De tre 
flasker rødvin vil blive overrakt vinderen på foreningens generalforsamling i 
april 2013. 

 

Jubilæum 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg  

fylder 25 år  
Der er reception mandag den 10. december 

kl. 13.00–15.00 
 

Alle er velkomne i 
KulturArkaden, Sydhavnsvej 6 
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mange mennesker, der ønsker at vide 
mere om den og dens beboere. Det 
viser adskillige henvendelser til lokalar-
kiverne. 
 
Også i Vordingborgområdet gav man 
tanken om en lokalhistorisk forening 
opmærksomhed. Bodil Madsen, alsin-
ger og bosat i Nyråd, blev tovholder og 
undersøgte interessen for sagen blandt 
venner og bekendte. Hun fandt gro-
bund for en henvendelse til Kulturelt 
Samråd, et tværpolitisk ”udvalg” under 
Vordingborg Kommunes biblioteker, for 
en diskussion om sagen. Det resultere-
de i en henvendelse fra Samrådet af 
18.9.1987 til Bodil Madsen om deltagel-
se i punktets behandling i Rådet.  

 
Ved Samrådets møde den 24.9.1987 blev det vedtaget at støtte initiativet 
yderligere, og det blev derefter aftalt med en konsulent, Margit Mogensen 
fra Rigsarkivet, at indkalde interesserede til en stiftende generalforsamling. 
Et lille udvalg bestående af Carsten Koch, Bente Børre, Bodil Madsen 
samt advokat Ib Mogensen som juridisk konsulent fremlagde forslag til 
vedtægter. De blev diskuteret og vedtaget, og man valgte derefter en be-
styrelse. Det blev i øvrigt understreget, at Samrådet ikke havde noget at 
gøre med en eventuel kommende lokalhistorisk forening, men blot støtte-
de tanken. 
 
Foreningens navn blev Lo-
kalhistorisk Forening for Vor-
dingborg Kommune med 
følgende formål: 
”Foreningen har til formål at 
vække og nære interesse for 
egnens historie, at indsamle 
og registrere og på betryg-
gende måde bevare lokalhi- 
 
 
 

Dette er et af Vordingborgs ældste huse, 

Algade 18. Det har tilhørt skiftende ejere 

og har huset forskellige erhverv, men har 

nok oprindeligt været bygget som en 

gammeldags købmandsgård med alt, 

hvad det kunne byde på. Gümoes køb-

mandsgård, Algade 18 ca. 1870. Syd-

sjællands Museums fotokavalkade. 

 

Den udsendte meddelelse om stiftende generalforsamling på Biblioteksgalleriet. 
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storisk materiale og gøre det tilgængeligt for interes-
serede.” - Årligt kontingent blev fastsat til 50 kr. 
I sandhed et forpligtigende formål med muligheder 

for forskning, vejledning og information såvel skriftligt som mundtligt.  
Ved en efterfølgende konstituering blev Bodil Madsen valgt som formand, 
Søren Clausen som sekretær, Flemming Madsen Poulsen som kasserer 
samt som medlemmer af bestyrelsen Ruth Vængtoft og Grethe Langesøe 
Wich. Suppleanter blev Torsten Garnæs og Robert Harvest, revisorer Poul 
Larsen og Frode Otterstrøm.  Derefter var foreningen den 10.12.1987 en 
realitet, og det ses, at den derfor i år den 10.12 har 25-års jubilæum. 
 
Juni 1989 udkom det første nummer af foreningens blad, der fik navnet 
Guldgåsen. Kunstneren Jette Jørgensen fra Ørslev tegnede logoet til bladet, 
og det præger stadig forsiderne. Det var meningen, at bladet skulle komme 
fire gange årligt og informere om de ting, 
der var sket og skulle ske. Man ville og-
så prøve at stimulere interessen for Vor-
dingborg Kommunes lokalhistorie og 
tage relevante emner op med billeder, 
artikler, personbeskrivelser og artikler i 
det hele taget.  
 
Bestyrelsesmøderne fandt i begyndel-
sen sted i i Foreningernes Hus på Kirke-
torvet nr. 7, og her opbevarede man og-
så de bøger og effekter, der tilgik for-
eningen. 
Masnedsund Andelssvineslagteri overgav hele sit arkiv til foreningen, og det 
gav masser af arbejde for de frivillige hjælpere at få styr på dette store mate-
riale. Endvidere udvirkede man et køb af kirkebøgerne for Vordingborg og 
omegns sogne.  
Disse blev indkøbt ved hjælp af donationer fra byens handlende, de blev 
indbundet og derefter anbragt på det lokale bibliotek for yderligere slægts-
forskning. De er nu anbragt i KulturArkaden i Masnedsund. 

Jette Jørgensens tegning af logoet til vores blad. Daværende 

red. af bladet, ”ton”, skriver, at man har hentet inspiration til bla-

det fra toppen af vort kendte tårn til at navngive medlemsbladet i 

et optimistisk håb om, at bladet kan hjælpe foreningen med at 

grave historiske guldæg frem og beskrive dem. ”ton” dækker over 

Tommy Nielsen, medlem af  den daværende bestyrelse. 

Man blev tilbudt Gåsehuset, Glambæks-

vej nr. 3, og det tog man imod. 
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Preben E. Jensen 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg blev stiftet i december 1987 af lo-
kalinteresserede vordingborgere, der ønskede at skabe mulighed for en 
udvikling af viden omkring Vordingborg med opland i et samarbejde med 
bibliotek og museum. 
Det er min forventning, at der stadig er lyst til at arbejde med orientering 
om vort områdes fortid til glæde for interessede.  
I forbindelse med jubilæet sender jeg Lokalhistorisk Forening mine bedste 
ønsker for de kommende 25 år. 

Med venlig hilsen  
Preben E. Jensen, formand 1996-2011 

 
Henrik Holmer 
Tillykke med de 25 år. - Det er mig en glæde at kunne sige tillykke med de 
første 25 år til Lokalhistorisk Forening for Vordingborg.  
At ha’ en lokalhistorisk forening er en gave for en by og en kommune. I lø-
ser en vigtig opgave, fordi jeres store frivillige arbejdsindsats giver os en 
forståelse af den nære historiske tid. En forståelse som ikke mindst er vig-
tig i et så historisk område som netop vores. På den måde er I med til at 
sikre den fortid, som er så vigtig for vores fremtid. Tak for det. 

Venlig hilsen borgmester Henrik Holmer 
 

Birthe Helth 
Stort tillykke! - Lokalhistorisk Forening for Vordingborg har 25 års jubilæum. 
Ved en sådan lejlighed kan man godt komme til at tænke lidt over, hvordan 
vi i en stadig mere globaliseret verden på den ene side deltager på nært 
hold i alle verdens begivenheder og på den anden side i stadig større om-
fang føler behov for at kende ”vores” historie som en del af vores identitet 
og oplevelse af at høre til ”netop her”. 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg har i sine første 25 år afdækket 
mange store og små historier, der hver især bidrager til vores kendskab til 
Hvem vi er og Hvor vi er. 
Det er et vigtigt arbejde, der passer fint til Vordingborg Kommunes målsæt-
ning om at lade kulturarven være dynamo i den lokale udvikling i såvel de 
tre købstæder som i lokalcentre og landsbyer. 
Jeg vil gerne ønske Lokalhistorisk Forening for Vordingborg et meget stort 
TILLYKKE med 25-års jubilæet d. 10. december 2012, tak for indsatsen, - 
jeg håber I fortsætter i mindst 25 år mere!  

Venlig hilsen Birthe Helth 
Formand for Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune 
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Jubilæumshilsner  
Bodil Madsen 
Lokalhistorisk Forening ønskes herved tillykke med 25-års jubilæet. Jeg 
håber, at foreningen har været til glæde og gavn for dem, som har forsket i 
såvel slægtens som egnens historie samt for dem, som blot har interesse-
ret sig for lokalhistorien. 

Med venlig hilsen 

Bodil Madsen, foreningens formand 1987-90 
 

Ulrik Jensen 
Som indfødt vordingborgenser og mangeårig bibliotekar ved Vordingborg 
Bibliotekerne har lokalhistorie altid haft min interesse, og som det ofte sker 
med den type interesser, er den ikke blevet mindre med årene. Det er 
spændende af følge med i byens udvikling, og med alderen føler jeg efter-
hånden, at jeg nærmest kender alle i byen. Arbejdet som bibliotekar giver 
en stor kontaktflade, og ved siden af har jeg haft mange freelance-opgaver 
ved Sydsjællands Tidende og derfor deltaget i rigtig mange begivenheder. 
 
I nogle år, da lokalarkivet havde til huse på Glambæksvej, havde jeg den 
glæde at være bibliotekets repræsentant i lokalarkivet. Jeg kan tænke tilba-
ge på mange hyggelige stunder, hvor jeg sammen med de frivillige fra Lo-
kalhistorisk Forening besvarede forespørgsler om lokal- og personalhisto-
rie. Jeg ved derfor fra nærmeste hold, hvilken afgørende betydning de frivil-
lige fra foreningen har for lokalarkivet i det daglige. 
 
Det er dejligt, at lokalarkivet nu har fået lokaler i Kulturhuset sammen med 
biblioteket, og det er rigtig godt, at der er ansat en egentlig arkivar. Og det 
er stadig en fornøjelse at se de frivilliges engagement i arkivet. Visse dage 
er der nærmest trængsel, og alle bidrager ivrigt med hver deres kompeten-
cer.  
 
Den samlede viden, som medlemmerne har, er enorm. Jeg glæder mig 
over at være en del af vidensbanken og bliver glad, når nogle af de lokalhi-
storiske forespørgsler havner hos mig. 
 
I håb om fortsat nært samarbejde ønsker jeg foreningen stort tillykke med 
de 25 år. 

Venlig hilsen fra  
bibliotekar Ulrik Jensen 
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På Glambæksvej blev bibliotekets arkiv slået sammen med Lokalhistorisk 
Forenings arkiv, og trods meget ringe plads lykkedes arkivarbejdet godt. 
Først da Kulturarkaden i Masnedsund blev en realitet, flyttede Arkivet dertil 
og dermed også vores lokalhistoriske forening. Hvad fremtiden vil bringe 
med dens nye planer om flytning af bibliotek m.m. til midtbyen, ved vi ikke.  

Og så er foreningen i gang med arbejdet og har målbevidst virket med 
skiftende formænd og adskillige bestyrelsesmedlemmer, som energisk har 
arbejdet  på udbredelsen af foreningens værdier  Der er grund til at takke 
disse for det arbejde, de har udført i foreningens regi.  
 
I 2006 flyttede Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening for  Vording-
borg til KulturArkaden i Masnedsund. Her residerer på første sal den faste 
arkivar, Else Gade Gyldenkærne, som vores forening har det allerbedste 
samarbejde med. Det takker vi meget for. 
      

o - o 
 
Det er imidlertid ikke alene Lokalhistorisk Forening, der har jubilæum i år. 
Det gælder også Storstrømsbroen og Masnedøfortet - broen med 75 år og 
fortet med 100 år. I den anledning beretter Brian Devantier om den gamle 
bro, og Torben Nørgaard sender en hilsen fra fortet på øen. 
 

Da Masnedø blev bindeled til Europa 
Brian Devantier skruer tiden 75 år tilbage 

 

September året 1937 blev den måned, hvor Danmark via Masnedø åbne-
de for adgangen til Falster og den 
store verden. Officielt blev den 
store nytænkning markeret den 
26. september blandt andet med 
besøg af hans kongelige højhed, 
Christian den X.  Forud for denne 
p å  d e t  t i d s p u n k t  n o g e t 
”højtsvævende” nyhed var der 
naturligvis ført mange forhandlin-
ger, men beslutningen om broen 
blev taget i året 1932. 
 
Projektet havde været oppe i 1887, hvor en bro blev omtalt, igen i året 
1910, men en afstemning i Rigsdagen endte med stemmerne 49 mod 49, 
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hvilket betød, at forslaget bortfaldt. At det gik sådan, var ingen tilfældighed.  
Blandt de ærede medlemmer af rigsdagen var venstremanden Niels Neer-
gaard - på dette tidspunkt landets finansminister og 10 år senere både 
stats- og finansminister. Han var en fremsynet mand med 
den opfattelse, at en frugt skulle plukkes, når modningsti-
den var inde. Mange mente, han havde en fornemmelse 
for, hvad datidens spæde bilisme kunne udvikle sig til. 
 
Den første bro skulle efter de daværende planer være en 
svingbro, placeret 4 meter over havets overflade og med 
en midtersektion, der kunne dreje om sin egen akse og 
give plads til sejladsen. Omkring år 1900 passerede årligt 
ca. 15.000 skibe. 
 
Det var en lykke, at Rigsdagen i 1910 ikke vedtog bro-
forslaget. Da Niels Neergaard indså, hvilken vej debatten om en lavbro før-
te, forlod han sin stol og gik ud for at ryge en cigar. Da han kom ind, var 
forslaget bortfaldet. En beslutning, der viste sig at være guld værd for Dan-
mark. Først 50 år efter at man var begyndt at tale om en broforbindelse 
mellem Masnedø og Falster, blev der sat gang i realiteterne.  

 
Jyderne kom til hjælp 
Første forslag til en broforbindelse var i 1887, senere fulgte forslag i årene 
1916-1918. Den 28. september 1917 var planerne tæt på at blive vedtaget, 
men i Landstinget kunne man ikke blive enige. Allerede dengang var et 
tunnelbyggeri på tale. Landstingsformanden bemærkede i forbindelse med 
afgørelsen: ”Spørgsmålet ikke løst, men det er heller ikke dødt. Vi finder en 
løsning”. Det gjorde man, og det kom som en julegave i 1931. Trafikmini-
ster Friis Skotte forelagde den 16. december et forslag til bygning af en 
højbro. Det lød som følger: Forslag til lov om tilvejebringelse af en fælles 
vej-.og jernbanebro, dels over Storstrømmen og dels over Oddesund.??? 
Folk, der ikke kender til studehandler i den politiske verden, vil nok undre 
sig over, hvad de to ting havde med hinanden at gøre. 
 
Mærkeligt nok kunne man i 40 år ikke blive enige om at bygge en enkelt 
bro. Nu kom der to. 
Storstrømsbroens modstandere var valgt i Jylland, de ville gerne have en 
bro over Oddesund. Ministeren spillede sin trumf ud. Hvis de stemte for en 
bro over Storstrømmen, ville de selv få en over Oddesund. Ingen af parter-
ne ville rejse hjem og fortælle, at de havde forhindret, at deres egen lands-
del fik en bro, - derfor kom der to. 

Venstremanden 
Niels Neergaard 
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Foreningens bestyrelse gennem tiderne 
af Jes Jensen 

 

Lokal Historisk Forening for Vordingborg kan til december 2012 fejre, at for-
eningen har eksisteret i 25 år. Foreningen blev stiftet 10. december 1987. 
 
Ved foreningens start blev Bodil Madsen valgt til formand, og hun var formand 
frem til 1990, hvor Torsten Garnæs blev valgt til ny formand. Torsten Garnæs 
var formand for foreningen frem til 1996, hvor Preben E. Jensen blev ny for-
mand - en post han bestred frem til 2011, hvor foreningens nuværende for-
mand, Jes Jensen, blev valgt. Foreningen har således igennem en periode på 
25 år kun haft 4 formænd. 
 
Bestyrelsen har ligeledes haft en del personer,  som 
har været med igennem en lang periode. Bodil Madsen 
var formand i 3½ år, hvor- efter hun var kasserer i 6 
år. Grethe Wich var kasse- rer i 1989 og blev herefter 
bestyrelsesmedlem i 1990 og suppleant i 1992. I 1993 
blev hun igen valgt til be- styrelsen, en post hun fort-
sat bestrider. Hun har så- ledes siddet i bestyrelsen i 
over 20 år.   
 
Som sekretær har der kun været 3 skriverkarle igennem foreningens historie. 
Søren Clausen blev valgt som foreningens første sekretær. I 1990 blev Robert 
Harvest valgt som foreningens nye sekretær, en post han havde frem til 2005, 
hvor Viggo Zuschlag blev valgt og stadig har posten. 
 
Foreningens kassemestre har ligeledes været stabile. Grethe Wich blev for-
eningens første kasserer, og i 1990 blev Bodil Madsen valgt. Hun sad som 
kasserer frem til 1996, hvor Kurt Hansen blev valgt.  
Kurt var kasserer frem til 2008, hvor Niels Krebs, som desvære ikke er mere, 
blev valgt. I 2011 blev foreningens nuværende kasserer, Niels P. Christensen, 
valgt. 
 
Som bestyrelsesmedlemmer kan nævnes Verner Jensen, som  har været med 
i bestyrelsen i 17 år, og Viggo Zuschlag, som har haft sæde i bestyrelsen i 15 
år. Knud Jensen har været suppleant i 15 år. 
 
Igennem foreningens historie har der kun siddet 24 personer i bestyrelsen eller 
som suppleant til bestyrelsen. 
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De ældst kendte færger fra Sjælland til Falster gik fra en bro ved Vording-
borg Slot, men da kong Valdemar i 1300-tallet anlagde en landevej ned 
gennem Sjælland, flyttedes færgestedet til Masnedsund (Færgegårdsvej), 
hvorfra færgerne i århundrederne derefter sejlede til Gåbense på Falster. 
 

 
På halvøen Oringe ligger Amtshospitalet. De ældste bygninger er fra 
1857. Indtil 1976 hed hospitalet Sindssygeanstalten Oringe. Lige når man 
kommer ud på Oringe, passeres en bro. Her var halvøen i kong Valdemar 
den Stores tid (1100-tallet) gennemskåret af en kanal, ad hvilken flåden i 
den naturskabte havn kunne komme ud. For at forhindre fjendtlige skibes 
indtrængen i havnen var der fra Oringepynten til Marienlystgården rammet 
pæle ned i havbunden; disse var forbundet med svære jernkæder. 
 
Lystbådehavnen har rent faktisk over 800 år på bagen, men fremtræder 
med sikkerhed langt mere fredelig i dag end på Valdemarernes tid, da vi 
krigedes med bl.a. Venderne.  

Foto google 
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Den 8. april 1932 blev forslaget ophøjet til lov, og den 13. maj 1935 blev 
der skrevet kontrakt med Dorman, Long og Co samt med Christiani og 
Nielsen.  
  

De kongelige ord 
Kong Christian, der ved indvielsen den 26. september kunne fejre sin 67-
års fødselsdag, havde gennem længe-
re tid været vidne til dronning Alexan-
drines skrantende helbred. Det kom da 
også til udtryk i hans tale, hvor han 
sagde: ”Forstaaeligt er det, at jeg i dag 
takker for de lykønskninger, der er ud-
talt over for mig, men jeg takker ogsaa 
for den varme sympati, der i disse dage 
har strømmet os i møde. 
Det er noget, Dronningen, jeg og mine 
værdsætter i højeste grad, Men jeg vil 
tilføje her, at gudskelov - nu gaar det 
fremad, nu er det kun taalmodighed, 
der skal til, saa kan dronningen vinde 
sine kræfter tilbage. 
Det er anden gang, jeg staar overfor 
aabningen af en bro her i landet. Før-
ste gang var ved forbindelsen mellem 
Jylland og Fyn, denne gang mellem Sjælland og de sydlige øer. 
Vi staar alle og anerkender det arbejde, der her er nedlagt, ikke blot af 
ingeniørerne, der har udtænkt og foretaget de mange beregninger, men 
ogsaa af enhver, der har givet kraft og vilje til at gennemføre arbejdet. Lad 
mig ogsaa mindes dem, der ofrede livet i deres arbejde. 
Indenrigs har broen betydning for os alle, men den er ogsaa et bindeled 
udadtil. Maatte de forventninger, vi nærer til denne bro, ogsaa vise sig i 
fremtiden ved, at de slægter, der kommer efter os, kan se med anerken-
delse på den indsats, vi her har vist. Idet jeg erklærer Storstrømsbroen for 
aabnet, beder  jeg Dem forene Dem med mig i et trefoldigt leve for Dan-
mark.” 
Det var de kongelige ord og naturligvis højdepunktet i de festligheder, der 
fandt sted på en solskinsdag for 75 år siden. Der blev virkelig festet, trods 
30´ernes krise. I dagens anledning havde Adolf Hitler, der var ved at nå 
toppen af sin karriere, sendt Reichverkehrsminister dr. Dorphmüller og 
Reichminister Dr. Hjalmar Schacht som repræsentanter. Men der var 
mange andre - 600 særligt indbudte og omkring 50.000 ganske almindeli-

Storstrømsbroens indvielse 
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ge tilskuere samt masser af biler. 
 
Ganske vist var Lillebæltsbroen taget i brug et par år før, men sammenlig-
net med Storstrømsbroen var den en dværg. Det blev en dag, der kunne 
huskes. Det vrimlede med folk i uniformer, og den herlige septembersol 
kastede glans over de mange guldbroderier, de blinkende ordner og sko-
ven af civile tophatte, Alle slags påklædninger var repræsenteret, lige fra 
jaquette med høj hat til smoking, jo - klædeskabene var virkelig blevet 
gennemset, og festdragterne hevet frem til denne for vores landsdel så 
store begivenhed. Det var lige før, man kunne fornemme Guldgåsen, der 
havde et pragtfuldt udsyn over hele ceremonien fra sin plads på toppen af 
Gåsetårnet og fulgte med i de mange tiltag. 
 

Kongetoget 
Præcis klokken 11.05 kørte kongetoget, der minutter før var gledet forbi en 
masse mennesker som et broget bånd, ind på Vordingborgs nye banegård  
trukket af det svenske kæmpelokomotiv.  
Majestæten springer rask ud og modtages af amtmand Toft. Sekunder 
senere fortsætter turen ned forbi den gamle station. Toget løfter sig op på 
den nye Masnedsundbro, der også er kommet til i forbindelse med den 
nye linieføring. Sammen med en masse biler går turen videre mod indviel-

sen af Storstrømsbroen, en 
masse mennesker til fods er 
også på vej.  
Menigmands transportmiddel, 
cyklen, er bandlyst i brokvar-
teret denne dag, så hvis man 
vil være deltager, er det 
apostlenes befordringsmiddel, 
der må tages i  brug. 
 
Der er bygget en specialtribu-
ne  med siddepladser til de 
kongelige og øvrige indbudte. 
De mange pressefolk og foto-
grafer, hvis kameraer blitzer, 
så det mest af alt lyder som 
en mindre haglbyge, er også 
kommet på plads. 

Til lyden af Gardens orkester træder klokken 12.25 kong Christian med 
følge, kronprins Frederik med sin Ingrid og flere andre ud fra den kongeli-
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Fra Knudsskov ud til Knudshoved hersker oldtidsstemning med dysser 
og jættestuer samt en ejendommelig stenkreds og tre parallelle stenræk-
ker, hvis formål og alder er ukendt. 
 
Rosenfeldt ligger i det område, der indtil 1774 hørte under Vordingborg 
Ryttergods og dermed under slottet i Vordingborg. Konferensråd, baron 
Reinhard Iselin (Iselinge) opførte i 1776-77 avlsgården, som fremtræder 
som en langstrakt ottekant. Mange mursten blev hentet i Vordingborg 
borgruin til dette byggeri. Ved siden af avlsgården opførtes i 1868-69 den 
2 etager høje hovedbygning i renæssancestil. 

Ore Strand er en af Vordingborgområdets gode og velbesøgte bade-
strande. For enden af Ore lå engang militærets skydebane. 
 
Masnedø (1231 Masnæth) var et vigtigt led i fugleflugtslinjen, idet øen 
grundet Masnedsundsbroen og Storstrømsbroen (3.2 km lang og indviet 
den 26. september 1937) var bindeled mellem Sjælland og Falster. Den 
nuværende Masnedsundbro blev bygget samtidig med Storstrømsbroen 
og erstattede en tidligere drejebro. Broernes store betydning mindskes 
efter bygningen af Farøbroerne. 

Foto google 
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En historisk tur rundt om Vordingborg 
af Jes Jensen 

 
Øst for Vordingborg ligger Marienlyst Gods i smukke landskabelige om-
givelser. Marienlyst gods er udskilt som en parcel fra hovedgården Iselin-
gen i 1787. Hovedbygningen er opført i 1800 og er ombygget i 1873-74 
efter en brand. I 1810 overtog Hans Wassard godset, som således har 
været i Wassard-familiens eje i over 200 år, og den nuværende ejer er 6. 
generation af familien. Arealet til Marienlyst er uændret bortset fra lands-
byen Græsbjerg, der oprindeligt hørte under godset. Gårdene blev solgt 
fra i 1860-erne. 
 
Længere mod øst i et dejligt kuperet landskab ligger sommerhusområ-
derne ved Nyråd (1348 Nyrud), Bakkebølle (1610 Backebølle) og Vin-
tersbølle (1610 Wintersbølle). Mellem Nyråd og Vintersbølle ligger Hule-
mose med den gamle møllesø overfor Vintersbølle skov. I skoven ligger 
Valdemarsstenen, der på oversiden har et ca. 7 cm dybt, hesteskoformet 
hul. Sagnet fortæller, at dette hul er trådt af kong Valdemars hest under 
hans vilde ridt fra Vordingborg til Gurre. Der står altid noget regnvand i 
hullet, og det siges, at vandet helbreder vorter. Som betaling lægges 
penge i hullet. Tager nogen pengene, belemres de med de frigjorte vor-
ter. Spytter man tre gange i sporet og ønsker, går ønsket i opfyldelse. 
Når vandet i hullet udtørrer, varsler det onde tider.  
Ved Bakkebølle står Bakkebøllestenen, rejst i 1935 til minde om 140-
årsdagen for Bakkebølle bøndernes overgang fra fæste til selveje.  
 
Ved den store bakke midtvejs mellem Bjergmarken og Ørslev mose lå 
Kallevadshuset - huset er for længst revet ned. Huset var opført som et 
arbejderhus under Iselinge Gods, og det husede oprindeligt to familier. 
Navnet ”Kallevadshuset” fik det, fordi der bag huset lå en kalvefold. I Vor-
dingborg  blev huset senere kendt som ”Kejserhuset” og den nærliggen-
de bakke blev kaldt Kejserbakken. 
 
Længere mod vest kommer Bjergmarken (Bjerremarken), som i 1806 
var græsgang for Kastrup by. I Bjergmarken ligger Bjerremarksgaarden - 
som i dag ejes af Jesper Popp og har været i familiens eje siden 1948. 
Bjerremarken blev hovedgårdsjord under Iselinge Gods ved auktionen 
over Vordingborg Ryttergods i 1774. Bjerremarken var i 1839 frasolgt 
Iselingen og etableret som en skovejendom på 180 tdr. I ældre tid har 
man kunnet sejle fra Aunø Fjord gennem Barmosen og Ørslev moserne 
til Bjerremarken. 
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ge vogn. Der råbes tillykke med majestætens 67-års fødselsdag. Det er de 
jævne folk, der lykønsker, det hele ledsages af en mægtig klapsalve fra de 
ca. 50.000 mennesker, der er mødt op. 
 
Alt dette og meget mere skete i året 1937. Mange af de personligheder, 
der deltog ved denne festlige lejlighed, er ikke mere, og de nylige, triste 
meldinger omkring den gamle, nedslidte Storstrømsbro betyder, at vi inden 
for en rimelig årrække får mulighed for at opleve en ny broindvielse af en 
erstatning for den gamle 
Storstrømsbro, der ikke 
længere magter at bære så 
mange byrder på sit ned-
slidte fundament. 
 
Der gik altså 4 og et halvt 
år fra kontraktens under-
skrivelse til broen kunne 
indvies. De samlede udgif-
ter blev ca. 41 millioner, 
broen kostede 28.5 millio-
ner, Masnedsundbroen 2 
millioner og de omkringliggende  baneanlæg og vejnet 10 millioner. Den 
del af udgifterne, der ikke blev betalt af amtet og statsbanerne, skulle dæk-
kes ved en afgift på en øre pr. liter solgt benzin til automobilkørsel.  

To mænd satte livet til i forbindelse med bygningen af broen. Det var ma-

skinarbejder Knud Lind og sandblæser Jens  Egon Wennegaard. 

Foto google 
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Masnedøfort 100 år 
Historien om ”Et hærkystfort”  

af Torben Nørgaard 

 
1912 var året, hvor byggeriet påbegyndtes, og det er således i år 100 år si-
den, at de første tegn på tilblivelsen af Masnedøfort så dagens lys. 
Mange har gennem tiderne undret sig over placeringen af et fort på denne 
sydvestvendte kyststrækning af den lille ø, Masnedø. Vi skal da også helt 
tilbage til 1864, hvor riget blev reduceret med en tredjedel, for at finde forkla-
ringen på Masnedøforts tilblivelse og placering. 
 

Efter nederlaget i 1864 beslut-
tede den daværende højrere-
gering skræmt af krigens re-
sultat at indskrænke landets 
forsvar til kun at omfatte rigets 
hovedstad. Det synlige resul-
tat kan i dag ses i form af 
Vestvolden og Københavns 
søbefæstning, der opførtes i 
årene 1886–1894. 
 
I 1901 skete der imidlertid et 
magtskifte. En venstrerege-
ring kom til, som forsvarspoli-
tisk havde lidt større ambitio-

ner, idet den mente, at forsvaret i det mindste måtte omfatte hele Sjælland. 
Det udmøntede sig i en forsvarslov af 1909, som fastslog, at Sjællands kyster 
skulle sikres. 
Til sikring af de sydsjællandske kyster slog loven fast, at der skulle opføres 
fem værker med Masnedøfort som den helt centrale del. Derudover skulle der 
mod øst placeres batterier ved Borgsted og Hårbølle på den vestlige del af 
Møn samt mod vest et fort på Vejrø og et batteri på Helholm. 
De to vestlige stillinger blev imidlertid aldrig bygget, fordi pengekassen sim-
pelthen var tom, da de tre østlige stillinger var færdige. 
 
Masnedøfort skulle være et militært støttepunkt med følgende opgaver: 
 
1) at beskytte forbindelsen mellem Falster og Sjælland 
2) at hindre fjendtlige styrker i at krydse Storstrømmen 
3) at hindre fjendtlige flådestyrker i at trænge ind i Strømmen fra Grønsund 

Foto google 
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Kbhvn.1966. Han har været ansat som lærer i folkeskolen og efterskolen i 
39 år og beskæftiger sig siden 2005 med slægtsforskning, lokalhistorie og 
musik.  
 
1. suppleant er Brian Devantier, født 1937, opvokset i Vordingborg og ud-
dannet som typograf i 1957. Han har arbejdet på Vordingborg Dagblad og 
siden som redaktør på Sydsjællands Tidende i 25 år. Brian Devantier sag-
de farvel til arbejdsmarkedet i 2004 og beskæftiger sig nu med alt mellem 
himmel og jord, bl.a. lokalhistorie.  
 
2. suppleant er Poul Nielsen. Han blev født i Køng i 1941 og blev uddan-
net indenfor reservedele i landbrugsmaskiner. Han har været selvstændig 
bilforhandler (Peugeot) i Vordingborg i 23 år og har nu trukket sig tilbage 
og dyrker lokalhistorie samt sin hobby som trædrejer. 
 
Foreningens Aktiviteter 
Bestyrelsen og redaktionsudvalget holder i alt 8 møder om året. Alle mø-
der foregår på KulturArkaden. 
 
Foreningen afholder 3 - 4 arrangementer årligt. Det kan være foredragsaf-
tener, udflugter, besøg på institutioner af forskellig art samt en generalfor-
samling med foredrag i april måned. 
 

Vores næste arrangement: 
 

 
25 års jubilæum 

 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg  

 
Der er reception  

mandag den 10. december 2012 kl. 13.00–15.00 
 

Alle er velkomne i  
KulturArkaden, Sydhavnsvej 6 
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Præsentation af den nuværende bestyrelse i 

 ”LOKALHISTORISK FORENING FOR VORDINGBORG” 
af  PET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formand er Jes Jensen, som bor i Nyråd. Han er 55 år, født og opvokset i 
Vordingborgområdet. Han har været ansat i postvæsenet i mere end 25 år, 
har bl.a. arbejdet som postbud i Vordingborg og i ca. 7 år på Post Danmarks 
hovedkontor. Han er uddannet som diplomleder og merkonom i personalead-
ministration. Arbejder nu bl.a. med lokalhistorie. 
 
Kasserer er Niels P. Christensen, født i Kalvehave i 1944. Han fik en kontor-
uddannelse, var ansat på Nordisk Kamfabrik og siden hen på Panther Plast. 
Efter HH-eksamen har han arbejdet bl.a. som revisor i firmaet Bøjtrup & Ol-
sen og som regnskabschef i autobranchen. Med sin interesse for slægts-
forskning og historie er han nu frivillig hjælper på Lokalarkivet.  
 
Sekretær er Viggo Zuschlag, født i Vordingborg i 1927. Han tog lærereksa-
men fra Vordingborg Sem., studerede naturhistorie og musik i Kbhvn. og tog 
organisteksamen fra Musikkonservatoriet. Han virkede som lektor ved Vor-
dingborg Sem. fra 1970, blev pensioneret i 1994 og beskæftiger sig nu især 
med slægtsforskning og lokalhistorie..  
 
Slægtsforskningskonsulent er Grethe Langesøe Wich, som er født 1932 i 
Vordingborg. Lærereksamen fra Blågård Seminarium 1956. Først lærer i 
Tårnby, siden uddannet til skolepsykolog på Danmarks Lærerhøjskole og 
1966 assisterende skolepsykolog i Maribo Amt. I 1972 ledende skolepsyko-
log for kommunerne på Falster. Hun har været med i Lokalhistorisk For-
enings bestyrelse gennem alle 25 år.  
 
Redaktør af Guldgåsen er Povl Erik Thomsen, som flyttede til Vordingborg i 
2008. Han er født i 1942 i Slagelse og tog lærereksamen på N. Zahles Sem. i 
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4) at beskytte egne flådestyrker i en påtænkt Flådebase Masnedsund 
5) at støtte egne styrker i kamp på Falsters nordkyst eller i omegnen af Vor-
dingborg 
6) at beskytte jernbaneknudepunkt Masnedsund/Vordingborg 
7) endelig tænkte man forbløffende nok allerede i 1909 på, at fortet også 
skulle kunne holde en eventuel bro fra Falster under ild (Storstrømsbroen 
åbnedes først i 1937) 
 
Fortet meldtes kampklart i 1915, hvor der hejstes kommando, men de sid-
ste ting var først færdige og på plads i 1918. 
 
Masnedøfort er i dag det eneste synli-
ge danske eksempel på et trekantet, 
stormfrit enhedsfort, idet fortet var ind-
rettet til at rumme tre forskellige våben-
arter, nemlig kystartilleri, infanteri samt 
marinere. 
 
Når fortet var fuldt bemandet var der 
stationeret 225 kystartillerister, et halvt 
kompagni infanterister og et par hånd-
fulde marinere. Selvom infanteristerne 
forventeligt var indkvarteret på den 
ligeledes nyopførte Vordingborg Kaserne, så har forholdene i hvert fald for 
de menige kystartillerister været særdeles trange. De menige var indkvarte-
ret i sovesale under hvælvinger. Underofficerer var indkvarteret i den østlige 
dels underetage, mens officerer var indkvarteret på 1. salen i den østlige 
del, nogle i enkeltmandskvarterer, andre måtte deles to og to. 
 
Masnedøfort var bestykket med et hovedbatteri bestående af fire 120 mm 
dansk konstruerede og fabrikerede kanoner bag stålskjolde med hoved-
skudretning mod sydvest. På fortdækket var placeret to 120 mm ligeledes 
danske haubitzere i drejelige pansertårne, som kunne skyde hele vejen 
rundt. Endelig var der i en betondækket skytskasemat placeret to gamle 15 
cm kanoner, der på grund af af 1. Verdenskrigs begyndelse i 1914, i hast 
var blevet tildelt, da man omarmerede krydserkorvetten Valkyrien. 
 
Til måludpegning og orientering var der installeret tre optiske afstandsmåle-
re samt en 150 cm projektør og to 90 cm projektører. Projektørerne kunne 
sænkes ned gennem fortets tag på hver sin elevator. 
Til flankerende nærforsvar var der fastmonteret fire 37 mm revolverkanoner 

Foto Nørgaard 

Stormgitter - foto Nørgaard 
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og seks 8 mm rekylgeværer. På fortdækket var der yderligere  - feks 8 mm 
rekylgeværer i tre drejelige panserskjolde. 
 
I midten af 1930’erne forberedte man opstillingen af tre 57 mm luftværnskano-
ner. Briskene (betonunderlag) blev støbt og kan ses i dag, men kanonerne 
blev aldrig installeret. På dette tidspunkt var man under indtryk af den nye vå-
benart – luftvåbnet – begyndt at tvivle på nytten af kompakte og fra luften me-
get synlige forter som Masnedøfort. 
Fortet blev derfor puttet i mølpose. De to gamle 15 cm kanoner i den østlige 
skytskasemat blev fjernet i 1937, idet den nyopførte Storstrømsbro lå lige i 
skudretningen. Kommunikationsudstyr og afstandsmålere blev oplagt på Hol-
men, og ammunitionen blev fjernet. 
 
Ud over den civilt ansatte fortmester og dennes familie var fortet derefter kun 
beboet af to værnepligtige soldater til vedligeholdelse af fortet. 
Dette var også tilfældet, da Masnedøfort den 9. april 1940 tidligt om morgenen 
indskrev sig i verdenshistorien, idet tyske faldskærmstropper udførte verdens-
historiens første vellykkede landsætning i krigstid på arealet mellem fortet og 
jernbanedæmningen. 

Kanon 16, Bangsbofort - foto Nørgaard 
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To billeder fra flykatastrofen i Storstrømmen den 15. august 1939. 

Hændelsen har været omtalt tidligere i Guldgåsen (se aprilnummeret 
2012). Ved styrtet omkom 4 passagerer, kun piloten overlevede. 
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Ligningskommis-
sionen på udflugt 
på Knudshoved 

 

Dagens sjov! 

Spejdere på plænen - datidens hotteste ungdom 
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Oprindelig havde tyskerne ikke planer om at anvende denne nye, ukendte 
våbenart på Masnedø, men Storstrømsbroen var en så vital adgangsvej for 
de tyske tropper, der landsattes i Gedser, at man var nødt til at beherske bro-
en, og for at beherske broen måtte man sætte sig i besiddelse af Masnedø-
fort. 
 
Tyskerne var ganske uvidende om, at fortet ikke var fuldt kampklart og med 
den nødvendige besætning. De to værnepligtige soldater havde ganske vist 
hver et antikveret gevær, men ingen ammunition, så modstanden var til at 
overse. 

 
Efter besættel-
sen derange-
redes fortet i 
1952 til mine-
depot, hvilket 
medførte en 
del ændringer 
i den oprindeli-
ge konstrukti-
on, og der op-
førtes en byg-
ning, som 
skulle bruges 
til mineværk-
sted.  
 

Denne sidste bygning blev i 1976 ombygget til 
Hjemmeværnsgård af medlemmerne af Hjemværns-

kompagni 8101–Vordingborg. Senere er denne overtaget af det lokale mari-
nehjemmeværn. 
 
I 1973 nedlagdes minedepotet, og fortet købtes i 1974 af Vordingborg Kom-
mune. Efter i en kort årrække at have været ejet af SEAS er fortet fra 1994 
igen ejet af Vordingborg Kommune. I 1995 blev Masnedøfort beskyttet som 
fredet fortidsminde. 
 
Efter at fortet i årevis har ligget så godt som øde hen, har Vordingborg Kom-
mune i 2012 meldt ud, at der skal indhentes forslag til fremtidig benyttelse. 
En forudsætning for en fremtidig, fornuftig benyttelse er imidlertid, at Vording-
borg Kommune lever op til sine forpligtelser og sikrer Masnedøfort mod fort-
sat forfald. 

150 cm projektør  
samt 3 ukendte personer 

Foto Nørgaard 
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Billeder fra det gamle Vordingborg 
 

I anledning af Lokalhistorisk Forenings 25-års jubilæum bringer Guldgåsen 
her et udvalg af de mange billeder, som  H.C. Petersen for nylig fortalte om 
for en talrig tilhørerskare i KulturArkadens koncertsal. Tak til H.C. Petersen! 

Supermoderne benzinstandere ved Algade 43  

Tung trafik gennem Algade - vi er ved nr. 78, og året er 1931 
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Masnedsundbroen påsejlet 1936. 
Men -  den ny bro er snart færdig! 

Højt til vejrs - brobyggeri 1936. Et bindeled til Europa etableres 


