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Lokalhistorisk Forening for Vordingborg  

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv 
 
Lokalarkivet og arkivleder Else Gade Gyldenkærne, tlf: 55363817,  
e-mail: lokalarkivet@vordingborg.dk 
 
Lokalarkivet har til huse  i KulturArkaden på Sydhavnen i Vordingborg 
Åbningstider: Tirsdag 10-16 ellers efter aftale med arkivaren 
I arkivets læserum og lokalsamling er der åbent i bibliotekets almindelige  
åbningstid 
 

 
Foreningen har til formål at vække 
og nære interesse for egnens histo-
rie og at støtte indsamling og regi-
strering af lokalhistorisk materiale 
 

Guldgåsen udkommer fire gange om 
året. Bladet udsendes til medlemmer 
og fremlægges på biblioteker og lig-
nende steder 
 

 

Bestyrelse: 
Jes Jensen (formand) 40776447 
Niels P. Christensen (kass.)   55375825      
Viggo Zuschlag (sekr.)          55371428 
Grethe Langesøe Wich         55374120 
(slægtsforskning)          
Povl Erik Thomsen (red.) 20647393 
Brian Devantier (suppl.)        55373886 
 Poul Nielsen (suppl.) 55375650 
 

GULDGÅSEN udgives af Lokalhistorisk Forening for Vordingborg sponsoreret af 
Vordingborg Bank  

Tryk Steen Olsen, Mern 

Ansvarshavende redaktør: Povl Erik Thomsen, 20 64 73 93, povlerik@hotmail.com 

       B 
 

Foreningens adresse:  
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, Ørredbakken 5, 4760 Vordingborg  
tlf: 40 77 64 47, e-mail: jes@nyraad.net 
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1. Broen og forborgens port mod Algade. - 2. Middelalderlig bygning af kridt-
sten. - 3. Forborgens porttårn, kaldet Møllebækstårnet. - 4. Voldgraven om-
kring slottets øst- og nordside. - 5. Forborgens ringmure med halvrunde tårn-
fremspring. - 6. Skrivestuen. - 7. Stald. - 8. Grundmuret bygning af munke-
sten. - 9. Slotskirken med sydkapel, senere omdannet til bolig for husfogeden. 
- 10. Klokketårn. - 11. Gåsetårnet. - 12. Kancelliet. - 13. Fruerstuen. - 14. Or-
metårnet. - 15. Have. - 16. Hovedborgens gårdsplads, indesluttet af bygninger 
og ringmure. - 17. Hovedborgens port. - 18. Hovedborgens porttårn. - 19-21. 
Kongefløjen, nemlig: 19. Den lange sal. - 20. Nordøstre hjørnetårn og - 21. 
Kongens opholdsværelser. - 22. Jomfrutårnet. - 23. Vandtårnet. - 24. Valde-
mars tårn. - 25. Køkken og lensmandens værelser. - 26. Forborgens sydve-
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Foredragsaften  
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 

 
Det er en stor glæde for foreningen at kunne invitere til endnu  

en spændende foredragsaften på KulturArkaden  
torsdag den 21. februar 2013 kl. 19.00 

 
Vi får besøg af  

major Peter Bjørn Jensen,  
som vil fortælle os om Vordingborg Kasernes historie.  

Anledningen er selvfølgelig kasernens 
100-års jubilæum 

  
Foredraget er interessant ikke mindst i relation til kasernens fremtid  

Har vi kaserne i Vordingborg også i de kommende år? 
 

Som sædvanlig er der fri entré, og der vil være mulighed for at købe øl og vand.          
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Jubilæum 
Den 10. december 2012 holdt Lokalhistorisk Forening for Vordingborg recepti-
on på KulturArkaden i anledning af foreningens 25-års jubilæum.  
Bestyrelsen vil gerne takke alle, der denne dag mødte op for at vise foreningen 
ære, interesse og opmærksomhed. 
 
En særlig tak til sponsorer og for de gaver vi modtog fra Vordingborg Bank, 
Vordingborg Kommune, Vordingborg Bibliotek og Bevaringsforeningen. 
På dagen var der taler af kulturudvalgsformand Birthe Helth, arkivleder Else 
Gade Gyldenkærne samt af foreningens formand Jes Jensen. 
 
 
 
 

-----------------------------Klip-----------------------klip----------------------klip----------- 
 
 
Nyt medlem: 
 
Navn:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Indmeldt af: 
 
Navn: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Adresse: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Send dette klip  til Niels P. Christensen, Peter Linds Vej 13, 4760 Vordingborg senest 1. no-
vember 2013 for at deltage i lotrækningen                     
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stre hjørnetårn. - 27. Lade, opført i 16. århundrede på ældre bygninges plads. 
- 28. Ældre lade. - 29. Kostald. - 30. Smedie m.m. - 31. Brøndhus. 
 
Svend Schultz’ samling af avisudklip befinder sig på Vordingborg Lokalarkiv. I 
en kommentar til dette udklip fortæller han: Vordingborg Slot, der anlagdes 
omkring 1160, har virket alene ved sin strategiske betydning.  
 
Kun to gange har det været i nærmere berøring med rigets fjender. I 1361 
belejredes det af Hanseaterne, der efter nogen tids forløb opgav belejringen 
og sejlede hjem med uforrettet sag. - I 1658 besattes det uden nogen egentlig 
kamp af den svenske invasionshær. 
 
Og Svend Schultz fortsætter med en meget aktuel kommentar: Sydvestre 
hjørnetårn er som en mærkværdighed bygget i sumpet terræn på faskiner.  
 
Her findes i muren et aftryk, som hårdnakket påstås at være Toves nøgne 
fod. Kong Valdemar Atterdag har således måske slet ikke været den eksem-
plariske ægtemand, som forfatterinden Thit Jensen vil gøre ham til (Tove var 
Valdemars elskerinde).  

 
 

 
Introduktion til visen ”Mordet i Gåsetårnet” 

af Brian Devantier 
 

Gennem tiderne er der skrevet og sagt meget om Gåsetårnet i Vordingborg, 
det historiske mindesmærke om en middelaldertid, da Vordingborg var cen-
trum for Danmarks udenrigspolitik. 
 
Det var Valdemar den Store, der omkring 1160 grundlagde borgen, og 200 år 
frem i tiden var byen i centrum for Danmarkshistorien. På et rigsmøde på Vor-
dingborg den 28. marts 1241 underskrev Valdemar Sejr Jyske Lov. »Med lov 
skal man land bygge« og Jyske Lov, der forblev gældende lov frem til 1683, 
har for altid sat sig spor i retssystemet. 
 
Efter Valdemar Atterdag (1340-75) går det tilbage for Vordingborg. Konge-
magten etablerer sig i København, men op gennem årene sker der stadig dra-
matiske ting i og ved Gåsetårnet. Næsten op til midten af 1800-tallet brugtes 
tårnet som fængsel, - og så er der »Mordet i Gåsetårnet«, som forbrydelsen 
kom til at hedde i folkemunde.  
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Mordet fandt sted i begyndelsen af 1900-tallet, og Julius 
Strandberg forfattede en vise om misgerningen. På en 
markedsdag med dans i byen skete mordet ved Gåsetårnet. ”Hist på den 
bløde vold fandt man en kvinde liggende henslængt - og hun var død og 
kold.” - Visens syv vers afsynges på  melodien »Det var en lørdag aften«.  
 
Så drama har der været nok af i og omkring Gåsetårnet. Det viser de nye 
udgravninger omkring Slotsruinen, hvor voldgraven igen skal fyldes med 
vand og give et tegn om de gamle dage, jo også med al tydelighed.  
 
Den unge pige, der mistede livet, arbejdede på byens hotel, det nuværende 
Kong Valdemar. Hun havde aftalt et stævnemøde med en ung mand. Tinge-
ne udviklede sig ikke helt som forventet, så i stedet for en aften med kærlig-
hed endte det med, at hun mistede livet.  
 
Rygterne siger dog, at mordet fandt sted ved Udsigtstårnet mod Nordhav-
nen, Efter forlydender skal der være skåret et snit i det ene bræt ved opgan-
gen til tårnet. - Her kommer så visen om den unge pige:  
 

 
Mordet i Gåsetårnet 

Melodi: Det var en lørdag aften 
 

 
Det var en mandag aften - og på en markedsdag, 

hvor der gik dans i lunden i ly af løvets tag. 
Man fandt ved Gåsetårnet hist alt på den bløde vold 

en kvinde ligge henslængt der - og hun var død og kold. 
 

Det var den lille Anna med smykker og med bånd, 
som havde døden fundet, det var for morderhånd. 

At kærlighed forvandles kan så såre let til had, 
det havde hun ej anet, da hun vandred ud så glad. 
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(herunder omtale og annoncer fra aviser) samt fra enkeltpersoner. Dette kan 
f.eks. ske ved arrangementer i lokale foreninger som foredrag med billeder 
til inspiration med efterfølgende ”erindringsværksted”, hvor medlemmer af 
initiativgruppen interviewer og scanner/affotograferer/låner billeder. 
 
Initiativgruppen forestår fotografering af nutidens Algade - helt eller delvis. 
Desuden bør ”Sydsjællands Tidende” involveres, således at oplysninger og 
billeder regelmæssigt kan efterlyses i bladet. 
Til sommer afholdes byvandring(er), hvor oplysninger og billeder også ind-
samles. 
 
Som afslutning fastlægges projektets produkter og omfanget heraf og deres 
anvendelse, og senest på dette tidspunkt ansøges relevante fonde, først og 
fremmest Velux Fonden. Herefter forestår initiativgruppen udfærdigelsen af 
disse produkter. 
Tidshorisonten foreslås til 2 år, således at år 2 (2014) helliges arbejdet med 
produkterne. 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg/Lokalarkivet i Vordingborg hjælper 
projektet med ressourcer og materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HJÆLP!! 
med at skaffe nye medlemmer til  

LOKALHISTORISK FORENING for VORDINGBORG. 
Medlemstallet er opadgående, men vi vil gerne være endnu flere 

 
Kender du nogen med interesse for lokalhistorien? 

 
Du kunne jo f.eks. fortælle venner og bekendte om vores forenings arran-

gementer, besøg, foredragsaftener og om Guldgåsen, som man som med-
lem får tilsendt 4 gange om året. Samt om hvor billigt det er at være med-
lem. 

 
Kan du skaffe et nyt medlem - eller flere -  i løbet af 2013,  

deltager du i lodtrækningen om 3 flasker god rødvin. 
 

(Lodtrækningen finder sted i november 2013, og resultatet bekendtgøres i bladets december-
nummer). 

 
Se næste side! 
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 Forslag til lokalhistorisk projekt 
Algade besat og befriet 1940-45 

 
Formål 

- at samle oplysninger og billeder om Algade 1940-45, bl.a. til gavn for 
lokalarkivet 

- at aktivere ældre (personer over 60) 
- at informere og skabe produkter i form af foredrag, byvandringer, plan-

cheudstillinger og en brochure og/eller en bog samt evt. en app, alt 
afhængig af finansieringsmuligheder 

 

Bemærkninger 
Ethvert projekt skal have begrænsninger for at gøre det overkommeligt for 
de involverede inden for den givne tidsfrist. 
Algade er valgt som en naturlig begrænsning, og fordi det er hovedgaden, 
men det udelukker f.eks. ikke en forlængelse til Næstvedvej eller en kort af-
stikker til Boulevarden eller Kirketorvet. 
Perioden 1940-45 er valgt, fordi det er en begivenhedsrig periode, og fordi 
denne periode er den ældste, der endnu kan huskes af nulevende. Derfor 
tager projektet også særlig sigte på ældre, dog uden at udelukke andre. 
Da projektet især omfatter ældre, er der god mulighed for støtte fra Velux 
Fonden, og denne eventuelle støtte bør 
primært gå til dokumentation af arbej-
det, f.eks. i form af en bog, hvis indtæg-
ter evt. kunne støtte ældrearbejdet i 
Vordingborg. 
 
Hvordan? 
Projektet tænkes gennemført således: 
Efter kontakt til lokale organisationer, 
hvor ældre er medlemmer, dannes en 
initiativgruppe primært bestående af 
personer over 60, der er rede til at medvirke aktivt og til dels repræsenterer 
lokale foreninger med ældre medlemmer. 
Allan Huglstad laver - på grundlag af det materiale, han ligger inde med i 
forbindelse med bogen ”Mange skurke få helte” - et udkast til en Algade-
byvandring, hvorefter initiativgruppen drøfter og fastlægger formålet og om-
fanget af arbejdet. 
Relevante lokale foreninger og lokale medier samt evt. handelsforeningen 
og kommunen orienteres. 
Herefter indsamler initiativgruppen oplysninger og billeder fra Lokalarkivet 

Foto  Google 
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Den lille, skønne Anna just skulle sig’ farvel 
til manden, som hun tjente på Vordingborg hotel. 

For hun var gift i Næstved by, hun skulle hjem igen; 
det hued ikke Kerff, som var hend’s elskovsfulde ven. 

 
Imens de andre dansed den skønne enkevals, 

drog han en kniv fra barmen og jog i hendes hals. 
Se, sådan kan det ende brat, når man letsindig er, 
sit lille hjem og manden sin hun aldrig skuer mer. 

 
Først jog han ind i armen på stakkelen sin kniv 
og derpå ind i brystet, men endnu var der liv. 

Først da han over hendes hals et voldsomt snit nu skar 
udånded stakkels Anna, og hans mordlyst stillet var. 

 
Han sagde til betjenten: En morder grum jeg er. 

Betjenten straks nu troede, det var en kold blase´r 
Men snart holdt tvivlen inde, nu i gåsetårnet fandt 

man snart den stakkels kvinde død, - desværre var det sandt. 
 

Hør derfor nu, I koner - moralen det er den: 
Når I er gifte, bør I ej holde nogen ven; 

thi ellers let det ende kan som Anna, det var trist. 
Elsk eders kære mand og vær blot tro fra først til sidst! 

 
 

 
Originaler i Vordingborg omkring år 1900 

Fra Svend Schultz’ samling af avisudklip på lokalarkivet i Vordingborg 

 
Trods sin lidenhed havde Vordingborg i min barndom sine originaler. De 
var vel ikke så udprægede og karakteristiske som de københavnske, - 
men de var der. 
 
I en lille by lægger man hurtigere mærke til et menneskes ejendomme-
ligheder end i en større. Her er folk mere end villige til at pege hinanden 
ud. Alle mennesker kender hverandre, store sensationer til at tilfredsstil-
le lysten til snak og sladder forekommer ikke, og man griber begærligt 
efter folk, der er bare lidt ud over det almindelige og gør disse stakkels 
mennesker til skydeskiver for alskens spot og ondskab. 
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Op-Jensen 
Op-Jensen var bagermester og hed blot O.P.Jensen. Han havde en lille 
butik på Algaden - lige overfor boghandler Frederik Thune. Han var en høj 
og ret tynd mand og var aldrig til at slå et smil af; han var fuldstændig 
”ridderen af den bedrøvelige skikkelse”. Hans dør var forsynet med en lille, 
gammeldags klokke, og det var en meget yndet forlystelse for byens dren-
ge, når de var på vej til eller fra skole, at lukke døren op for derefter at stik-
ke i rend ned ad gaden. Op-Jensen kom så frem i døren med sit martialske 
og bedrøvede ansigt, råbte efter drengene og truede med sin knyttede næ-
ve. - Hvis en dreng ikke turde åbne Op-Jensens dør, blev han ikke noget 
”føreremne”. 
 
Omkring påske blev der aldrig lavet sjov med Op-Jensen. Da forhandlede 
han små påskeæg af sukker til 2 eller 5 øre (det var mange penge den-
gang). Æggene indeholdt en lille, forgyldt fingerring med en kulørt sten. De 
var meget eftertragtede - selv af drengene. 

 

Karen Sørensen 
Et andet stakkels menneske, der blev drevet 
løjer med, var Karen Sørensen. Hun var en 
gammel modehandlerske, der ligeledes hav-
de en lille butik på Algaden midt mellem køb-
mand Bagge og manufakturhandler Marck-
mann.  
 
Også hun blev plaget af uvorne unger, der 
morede sig over hende, når hun med sit 
uredte hår, gnistrende øjne bag brilleglasse-
ne og en stor saks i hånden kom farende ud 
af butikken, efter at døren var puffet op. - Jeg 
tror, hun var halvt sindssyg i sådanne øjeblik-
ke. 
 

Kok-Kresjan 
En tredje ejendommelig skikkelse fra den tid - 
og kendt af hele byen - var ”Kok-Kresjan”. 
Hvorfor han hed således, kan jeg ikke gætte 

mig til. Hvor han kom fra, eller hvem han egentlig var, ved jeg heller ikke. 
Han boede oppe på ruinterrænet i et af de gamle huse, der var bygget af 

Foto google 
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FORSKELLIGT 
 
Frivillige søges til Algade-projekt 
Som frivillig deltager du i indsamling af oplysninger, billeder m.v. som beskrevet 
i den efterfølgende artikel om Algade-projektet. Samtidig indgår du i en initiativ-
gruppe, der giver dig indflydelse på omfanget af arbejdet og de produkter, dette 
arbejde resulterer i.  
Der er brug for frivillige både til indsamling på Lokalarkivet og ved arrangemen-
ter ("erindringsværksted") samt til bearbejdning af de indsamlede oplysninger 
og billeder. Desuden frivillige til fotografering i Algade samt kontakt til 
"Sydsjællands Tidende". 
 
Hvis dette har fanget din interesse, kan du kontakte formanden for Lokalhisto-
risk Forening for Vordingborg Jes Jensen på mobilnummer: 4077 6447 eller 
mailadresse: jes@nyraad.net  

Se næste side for yderligere information. 

Åbent hus på Vordingborg Kaserne, (foto google) 

mailto:jes@nyraad.net
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Den 1. juli 1994 besøgte dronningen byen i forbindelse med oprettelsen af 
DIB’en. Det skete ved en stor parade på kasernens idrætsplads, hvortil maje-
stæten og prinsen ankom i en stor, hvid bil med kalechen nede. Det var fak-
tisk den første rigtig varme dag efter en hundekold juni. 
 
Man kunne blive ved, men jeg vil slutte med den markante begivenhed den 
7. december 2000, da oberst Hesselberg symboliserede kamptroppernes 
farvel til Vordingborg ved på kommandoen ”Danske Livregiment kør bort” at 
lade en leopardkampvogn starte op og køre ud af den store lagerhal, hvor 
hundreder af soldater og gæster var samlet til farvelfrokost. 
 

Kasernens fremtid 
I skrivende stund er fremtiden usikker, og alt kan ske. I uheldigste fald er pe-
rioden som garnisonsby igen slut for Vordingborg. Beslutningen tages i år. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soldater fra Vordingborg Kaserne på march gennem byen, (google) 
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prins Jørgen. Han var altid meget lurvet klædt og kunne næsten ligne en af 
Storm Petersens vagabonder. Han var dranker om en hals og stank i flere 
meters omkreds af spiritus.  
Men - altid var han i et strålende humør, aldrig har jeg set ham gnaven eller 
fornærmet. Når vi drenge mødte ham, prøvede vi altid at sige vittigheder for 
at få ham til at le. Han var meget lattermild, så det lykkedes nemt. Og så lo 
han. En latter så diabolsk og altopslugende, som jeg aldrig har hørt magen 
til, og som jeg ofte - altid forgæves - har forsøgt at efterligne. Han bøjede 
sig let forover, støttede og slog hænderne mod lårene og spærrede munden 
helt op. En lang og uhyggelig tunge hang ham dinglende ud af munden, og 
vi kunne kigge ham langt ned i svælget, medens hans brændevinsmættede 
ånde strøg omkring os.  
Jeg kom gerne til at tænke på dragen i eventyrene, der, når den havde fået 
dødsstødet, spyede edder og galde omkring sig for at kvæle sin banemand.  
Og sådan kunne han blive ved i det uendelige. Selv når vi var blevet trætte 
af at se på ham og var gået vores vej, kunne han blive stående og grine 
videre. 
Selv yndede han også at være morsom. Hans stående vittighed, som jeg 
har hørt ham lancere utallige gange, lød som følger: 

”Hov! Har du bladene med?” 
Den tiltalte svarede selvfølgelig omgående: ”Hva’for blade?” 

Så kom den: ”Skulderbladene! - Haha, haha, haha!” 
 
Kok-Kresjan døde tilsidst af delirium. 
 

Toldassistenten 
Jeg husker fra den tid en ung, flot toldassistent, der lige 
havde gjort sin entré i byen og var blevet anerkendt af 
borgerskabet.  
En søndag eftermiddag, da ”tout Vordingborg” prome-
nerede på Slotstorvet under regimentsmusikken, begik 
han det fejltrin at ”brænde på ” byens berygtede kvinde, 
”Uglen” - ukendt som han var med forholdene i byen - 
og at spadsere henover torvet sammen med hende.  
Hele byen fulgte parret med øjnene.  
Næste dag, da han var til middag hos fru boghandler 
Willerup, oplyste denne ham om hans fejltagelse. Men 
der var absolut intet at stille op. Han var en slagen 
mand og genvandt aldrig sin position i byen. Foto google 
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Gammel og fattig for 100 år siden 
red. af PET 

 
 
De fleste af os har sikkert på et eller andet tidspunkt i vores liv siddet med 
en roman fra ”de gode, gamle dage” og er så stødt på beskrivelser af, hvor-
ledes fattige mennesker før i tiden på alle måder søgte at sikre deres alder-
dom.  
 
Det bedste middel var at få mange børn, der kunne tage sig af og forsørge 
forældrene, når disse blev for svage til at klare sig selv. 
 
Kunne børnene, når alderdommen meldte sig, af forskellige årsager ikke 
magte denne opgave, så var der blot fattiggården tilbage.  
 
Når man læser følgende ordensreglement for Vordingborg Fattiggård fra 
1908, forstår man ganske glimrende, hvorfor mange gamle mennesker grue-

de for og på alle måder søgte at undgå at skulle tilbringe deres sidste år dér. 
 

 
Husorden for lemmerne  

i Vordingborg Fattiggaard 

 
1. 

Lemmerne have at vise ubetinget Lydighed imod Fattigvæsenets Bestyrelse 
samt Bestyreren og hans Hustru og i øvrigt enhver, som faar over dem at 
befale. 

2. 
Lemmernes Arbejdskraft tilhører Fattigvæsenet, og de er derfor pligtige til 
uden Vægring at udføre det Arbejde, der af Bestyreren eller hans Hustru 
tildeles dem. 

3. 
Lemmerne maa ikke uden Tilladelse ligge i Sengen om Dagen, men er pligti-
ge til at staa op om Morgenen til den Tid, der efter Aarstiden bliver befalet 
dem - om Sommeren Kl. 5 ½, om Vinteren Kl. 7 ½ - Foraar og Efteraar hal-
veret derefter, og maa enhver straks, naar han er staaet op, rede sin Seng 
og rense sig, saaledes at han en halv time efter er færdig til at kunne paabe-
gynde sit Arbejde. At rengøre Stuerne og passe Kakkelovnene m.v. skal ud-
føres af den eller dem, som af Bestyreren eller hans Hustru befales dertil. 
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Øvelser herhjemme gav også fatale tab, og ved en fejl lykkedes det engang 
at opskræmme byens befolkning. En uopmærksom soldat havde anbragt for 
mange såkaldte drivladninger på en mortergranat under skydning på øvel-
sespladsen. Den landede i Valdemarsgadekvarteret, men ingen kom vist til 
skade.  
 
I takt med at NATO-samarbejdet udvikledes var der mange store øvelser 
også som udveksling med især britiske enheder. Således var krigsstærke 
bataljoner med alt materiel med på efterårsøvelser i Tyskland. Her var det 
stort set tilladt at køre med alle køretøjer overalt. Det gav især kampvogns-
folk eminent træning. 
Under de to store snestormsperioder i jul/nytår 1978 og i vinterferien 1979 
ydede soldater fra kasernen en stor og opofrende indsats for at komme in-
desneede personer og husdyr til hjælp. I bidende kulde og snestorm kørte 
de dag efter dag ud i de pansrede mandskabsvogne uden at have tilstræk-
kelig varm påklædning. Taknemmeligheden var stor, og pengegaver strøm-
mede ind til regimentet, som oprettede en særlig soldaterfond. En minkavler 
kom hvert år til jul til officersmessen med en flaske snaps i mindst 10 år ef-
ter katastrofen. 
Ved regimentets fødselsdag 7. december 1979 ville oberst F.O. Hertel vise 
hele sit regiment frem, og alle tre bataljoner marcherede fra ruinterrænet til 
kasernen, hver med enten et musikkorps eller et tamburkorps forrest. Det 
var første og sidste gang i nyere tid, at næsten 1000 soldater marcherede 
ned ad Algade - og borgerne var imponerede. 

Bataljonen på hjemmarch forbi rådhuset. Bemærk militærmusikken til højre 

Foto Devantier 
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I 1947 gik turen med Den Danske Brigade til Jeverhalvøen sydvest for Bre-
men i Tyskland. Knud V. Jensen, fhv. bogtrykker og indehaver af Provinstryk-
keriet, var med på dette hold. Han lod i 1990 udgive en meget læseværdig 
erindringsbog om opholdet og også om livet som menig på Vordingborg ka-
serne. Bogens titel er ”På vagt ved Europas vugge”. 
 
Sent i 1956 blev et Vordingborg-kompagni som et af de første sendt til områ-
det ved Suezkanalen. Så i stedet for at nyde juleorloven hjemme hos mor, lå 
soldaterne nu i skyttegrave mellem de stridende parter i det ægyptiske sand. 
I 1964 var der bud igen, denne gang gik turen til Cypern, hvor også et Vor-
dingborg-kompagni var blandt de første til at lægge sig imellem de stridende 
græsk- og tyrkcyprioter i hovedstaden Nicosia.  
Kompagnier fra Vordingborg var også med i Balkanstyrken midt i 90’erne, og 
under Kosovokrigen i 1999 blev der mobiliseret to kompagnier fra DIB’en, det 
ene fra Vordingborg. Hele den danske styrke var under kommando af oberst 
Torben Aa. Lund fra regimentet. 

Disse missioner var ikke uden fatale tab. Det var især vådeskud og færdsels-
uheld, som krævede ofre, men regimentet led også egentlige kamptab. En 
konstabel blev dræbt af en landmine på Cypern under den tyrkiske invasion af 
øen i sommeren 1974, og en sergent blev skudt af kroatiske styrker i 1995 
under et heltemodigt forsøg på at stoppe deres beskydning af hans kontrol-
post. 

Kasernen ca. 1913, foto Devantier 
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4. 
Højrøstet Tale og Sang maa ikke finde Sted, ligesom ingen Fornærmelser i 
Ord eller Gerning imellem Lemmerne indbyrdes taales; ligeledes forbydes 
det Lemmerne paa det allerstrengest at indsmugle Brændevin eller andre 
berusende Drikke. 

5. 
Naar Lemmerne opfører sig ordentlig og ædruelig kunne de med Bestyrel-
sens Tilladelse faa Lov til at gaa ud om Søndagen og i enkelte Tilfælde paa 
andre Dage, men maa de da bestemt være hjemme til den Tid, der er befa-
let dem. Undladelse heraf straffes med Nægtelse af Udgangstilladelse for 
kortere eller længere Tid. 

6. 
Tror noget af Lemmerne sig forurettet af Bestyreren eller hans Hustru, har 
det Ret til at klage til Fattigudvalget, men er desuagtet pligtig til ubetinget 
Lydighed, da Opsætsighed eller Uhøflighed vil blive straffet. 

7. 
Intet paa Fattiggaarden indlagt Lem kan udtræde af denne uden Bestyrel-
sens Samtykke. 
Nægtes saadant, kan det indlagte Fattiglem fordre Spørgsmaalet afgjort af 
Fattigvæsenets Overbestyrelse (Amtet og Indenrigsministeriet). 

8. 
Et Udtog af disse Bestemmelser, forsaavidt de angaa Lemmerne, derunder 
navnlig Regulativets Post 2 og Husordenens Post 7, bliver at ophænge i 
Opholdsstuerne til Underretning og Efterlevelse for dem Alle. 

 
Udvalget for Fattigvæsenet i Vordingborg 1. August 1908. 

Foto: Lokalarkivet Vordingborg 
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Vordingborg kaserne og garnison 100 år 
af major Peter Bjørn Jensen 

                                                                                                                                                                 
I år kan Vordingborg kaserne og garnison fejre sin 100 års fødselsdag. Siden 
Arilds tid har der med korte pauser været soldater i Vordingborg. I 1866 flyttede 
man om på de militære enheder, og rytterregimentet, som havde sin admini-
stration og stalde i den bygning, som nu er Algade nr. 34 og 36, rejste bort 
uden at blive afløst. Hvorfor kom der så soldater igen i 1913? Efter den tabte 
1864-krig blev hovedvægten i Danmarks forsvar lagt på at forsvare hovedsta-
den, og efter stor politisk tumult blev der i slutningen af 1800-tallet bygget et 
omfattende fæstningssystem rundt om København. I begyndelsen af 1900-
tallet viste flere alvorlige kriser, at de europæiske stormagter sigtede mod at 
afgøre tvistighederne eller ”konkurrencen” med militære midler – altså krig. 
Danmark revurderede i dette lys placeringerne af især hærens regimenter, og 
ved hærloven af 1909 blev det bestemt at flytte store dele af hæren fra Jylland-
Fyn til Sjælland. Dette resulterede i det største kasernebyggeri på Sjælland 
nogensinde. Der blev således bygget kaserner i Slagelse, Ringsted, Roskilde, 
Holbæk og Vordingborg. I 1913 var den nye kaserne i Vordingborg klar til at 
modtage 5. regiment fra Nyborg. Man havde dog allerede i 1910 bygget to de-
potbygninger i Nørregade, så mobiliseringsudrustning til 5. regiment allerede 
kunne oplægges der. Disse bygninger findes stadig som Nørregade 20 og 22. 
 

Bygningshistorie 
Det havde hidtil været byernes ansvar at huse soldaterne, men nu byggedes 
kasernen som et joint venture projekt mellem stat og kommune. Kasernen blev 
bygget nord for byen, hvor den fik sygehuset som nabo, en situation som ken-
des fra mange garnisonsbyer. De første bygninger var Administrationsbygnin-
gen, Vagtbygningen, to depotbygninger - Wagrien og Kongshøj, Hestestalden 
samt Gymnastiksalen. Til soldaternes indkvartering blev den såkaldte Vinterka-
serne - nu bygning Dannevirke bygget samt til sommerbrug to store træbygnin-
ger kaldet ”Elefantbygningerne”. Sandsynligvis efter Elefanthuset i Københavns 
Zoologiske have. Disse træbygninger blev revet ned ved de store kaserneudvi-
delser i 1950’erne. 
 
Den første lille øvelsesplads lå vest for kasernen og dækkede efter udvidelse i 
1924 ca. 32 ha, faktisk næsten hele det nuværende Elme Allé kvarter. Skyde-
banen blev anlagt syd for Oregård på et areal lejet af Rosenfeldt Gods. Denne 
skydebane var i brug indtil 1976. Samtidig med det store bro- og vejbyggeri i 
30’erne blev arealet lige øst for kasernen erhvervet til ny øvelsesplads, som 
dengang strakte sig helt ned til det nuværende Kvickly. Alle gamle øvelsesplad-
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mentet og med sidstnævntes navn placeret på Antvorskov kaserne ved Sla-
gelse. En æra på Vordingborg kaserne var nu slut, og efter 88 år med kamp-
tropper blev den nu overtaget af resterne af Sjællandske Trænregiment, som 
sammen med den tidligere placerede FN-afdeling den 1. marts 2002 blev til 
den ny organisation DANILOG - Det Danske Internationale Logistik Center. 
Herefter har kasernens vigtigste opgave været at servicere alle danske en-
heder, grupper og enkeltpersoner udsendt til tjeneste i udenlandske operati-
oner. Her har deltagelsen i de to angrebskrige imod Irak og Afghanistan i 
den grad været en udfordring for kasernens personel. Der uddannes dog 
fortsat rekrutter og fast personel på kasernen om end i meget begrænset 
omfang. 
Udover regimentets stab og servicepersonel har kasernen fra 1968 huset 
staben for 2. Sjællandske Brigade, som i 1994 skiftede navn og dermed op-
gaver som Den Danske Internationale Brigade - DIB. Denne blev nedlagt i 
2005. 
 
Mange oberster har i tidens løb været chefer for regiment og garnison, og 
blandt dem er den nyere tids mest markante: A.H. Klokhøj, 1956-1969, med 
de stålblå øjne, som i den grad fik sat skik på kaserne og regiment, Chr. E. 
Nielsen, 1969-1976, der under krigen som ung officer var modstandsbevæ-
gelsens byleder i Vordingborg, og til hvem tyskerne tilbageleverede Stor-
strømsbroen, John Münsberg, 1986-1992, som bl. a. stod for fejringen af 
kasernens 75-års jubilæum den 22. januar 1988 og for regimentets 225-års 
fødselsdag den 7. december samme år, og Bjarne Hesselberg, 1997-2003, 
som med snilde og argumentationstalent fik overbevist systemet om, at ka-
sernen i 2001 burde fortsætte sit liv, nu som DANILOG. De to sidstnævnte 
lever stadig i bedste velgående her i lokalområdet. Chefen den 9. april 1940, 
oberst Harrel skal ikke glemmes. Det siges, at han har inspireret Lise Nør-
gaard til figuren oberst Hackel i ”Matador”. Chefen på kasernen i skrivende 
stund hedder Per L. Hinrichsen. 
 

Vigtige eller særlige begivenheder på kasernen og ved regimentet 
Sådanne sager kan man fylde flere tykke bøger med. Jeg har udvalgt nogle 
få, primært fra den sidste halvdel af perioden. 
2. maj 1931 skete det for danske soldater meget sjældne, at de blev kaldt til 
Nakskov for at bringe ro og orden i byen, hvor demonstranter bl.a. havde 
besat politistationen. Det var under den store verdenskrise, som ramte Nak-
skov ekstra hårdt. 
9. april 1940 nåede soldaterne ikke at komme ud af kasernen, før tyskerne 
stod i porten. Flovt, ja, men ikke soldaternes skyld. Soldater fra Vordingborg 
var altid blandt de første, som blev sendt ud til verdens brændpunkter.  
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personel på den såkaldte Sygehusbakke. I takt med at kasernen fik de store 
opgaver med at forsyne de danske styrker i udlandet, måtte lagerkapaciteten 
udvides, og dette afsluttedes i 2009 med indvielsen af den store terminalbyg-
ning øst for kasernen ud til Brovejen. Det var bygnings- og facilitetshistorien i 
store træk; at beskrive detaljerne vil blive for omfattende. 

 
Kasernens beboere 
Et utal af soldater, enheder og stabe har i årenes løb været på kasernen, 
men det vigtigste har hele tiden været uddannelsen af soldater. Fra 1913 og 
indtil efteråret 1940 var kasernen uddannelsessted for 5. regiments soldater. 
De havde en forholdsvis kort værnepligtstid på kasernen og var delt i et som-
mer- og et vinterhold. Under 1. verdenskrig 1914-1918 var der indkaldt en 
meget stor såkaldt sikringsstyrke, som primært lå omkring København, men 
det gav selvfølgelig travlhed overalt, også ved 5. regiment. Den 9. april 1940 
ved Tysklands overfald på Danmark rykkede tyske soldater ind på kasernen, 
og de sidste danske blev smidt ud i efteråret 1940. I sommeren 1945 kunne 
de første danske værnepligtige igen tage kasernen i brug, efter at de derbo-
ende tyske flygtninge m.fl. blev flyttet til andre lokaliteter. 
 
Ved Danmarks indtræden i NATO blev tjenestetiden efterhånden sat betyde-
ligt op, og det førte til regulære mytterier i de sønderjyske garnisoner. Den 1. 
november 1961 fik alle hærens fodfolks- og artilleriregimenter navne i stedet 
for numre, og 5.regiment blev nu til Falsterske Fodregiment, et navn som 
dets aner havde haft i 1747; og nu hed det også infanteri i stedet for fodfolk. 
Det mere og mere teknisk prægede materiel krævede specialister, og efter-
hånden blev der ansat mange professionelle soldater, først primært ved 
kampvogns- og telegrafenheder og fra midten af 70’erne også ved panserin-
fanterienheder. Til sidst var hele den såkaldte Stående Styrke bemandet med 
fast personel. Det var imidlertid en meget dyr ordning, for det var stadig nød-
vendigt også at uddanne værnepligtige for at opretholde en fornuftig krigs-
styrke. 
 
Den 1. august 1976 marcherede hærens fløjregiment - Danske Livregiment - 
ind på kasernen, og falsterskenavnet blev herefter kun bibeholdt ved nogle 
bataljoner, indtil det endeligt forsvandt i 1983. Nu var der i den grad fyldt op 
på kasernen, hvor tre bataljoner med i alt 11 kompagnier/eskadroner sloges 
om plads til indkvartering og uddannelse. Nedskæring fulgte nedskæring og 
midt i 80’erne var der kun en bataljon under uddannelse og igen også med 
en blanding af fast og værnepligtigt personel. 
Hæren ændrede igen sin organisation i 2001, og det gamle Danske Livregi-
ment blev sammenlagt med Sjællandske Livregiment og Gardehusarregi-
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ser gemmer på eksotiske navne, også her, hvor vi kan finde Tyrens Røvhul 
og Tvillingbrysterne. 
 
I 1934 blev KFUM’s soldaterhjem også bygget, og Sankelmarksvej var den-
gang offentlig vej helt ud til Brovejen. Den gamle kostforplejning i kælderen 
på Vinterkasernen blev i 1938 afløst af en ny stor bygning, den nuværende 
bygning Ålborg, hvor der i øverste etage blev indrettet små lejligheder til 
officerer, og endelig i 1947 byggedes eksercerhuset og i 1948 stadion. 
Danmark tiltrådte Atlantpagten (NATO) i 1949, og det betød en stor om-
væltning for landets militær med et omfattende byggeprogram, som i for-
skellige afskygninger skulle fortsætte de næste 40 år. Vordingborg kaserne 
blev i 50’erne tilgodeset med det ny store garageanlæg og værkstedsbyg-
ning og en ny kostforplejning, og det hele afsluttedes med 5 store indkvar-
terings- og undervisningsbygninger - landets mest moderne kaserne var en 
realitet. 
  
Byen pressede nu på for at købe noget af øvelsespladsen, og da den øge-
de motorisering og de mange soldater krævede mere plads, blev spørgs-
målet om en større plads mere aktuel. Helt galt blev det, da den såkaldte 
troppeplan 65 lagde op til en omfattende reorganisering af infanteriet og 
pansertropperne. Disse to våbenarter blev nu slået sammen til kamptrop-
perne, og i 1969 modtog regimentet sine første pansrede mandskabsvogne 
og centurionkampvogne. De sidste forblev dog indtil videre boende til leje 
på Gardehusarkasernen i Næstved. Øvelsespladsspørgsmålet blev løst 
sidst i 60’erne ved eksproprieringen af ikke mindre end ca. 70 ejendomme i 
det såkaldte Kulsbjergområde. Meget af jorden var af ringe kvalitet, og de 
fleste ejendomme havde meget lidt jordtilliggende. Kulsbjerg øvelsesplads 
er på 496 ha incl. lidt skov. Terrænet er jævnt til stærkt kuperet, og det do-
mineres af det 107 m høje Kulsbjerg.  
 
Regimentet begyndte så småt at tage området i brug i 1970, men de pans-
rede køretøjer måtte foreløbig blive på kasernen, indtil et garageanlæg blev 
bygget derude. Dette betød store gener for beboerne i Vordingborg, Ørslev, 
Ørslev Frage, Græsbjerg og Nyråd, som næsten dagligt måtte lægge ører 
til disse enormt larmende bæltekøretøjer. Det såkaldte vartningsområde 
stod færdigt i 1976, og i slutningen af samme år kunne den supermoderne 
skydebane derude med elektronisk markering endelig tages i brug. Og med 
kampvognenes ankomst fra Næstved var regimentet endeligt samlet. Da 
der i 1976 også kom flere soldater til kasernen, blev der brug for flere byg-
ninger, og der  blev nu  bygget  flotte  kvarterbygninger til det faste  
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Regimentets 225 års fødselsdag 7. december 1988. Kronprins Frederik ledsaget af 
oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen inspicerer 1. bataljon, foto PBJ 

Kamppause i en tysk landsby 1971, foto PBJ 
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Besøg af Pipes and Drums fra the Irish Guards 1975, foto PBJ 

 
1. kompagni udlægger stormspang på Kulsbjerg 1972, foto PBJ 


