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På sporet af Hovedskoven 
Samlet og sammenskrevet af Søren Tafdrup, februar 2015 

 

For et års tid siden fik jeg opsporet, at en af mine otte tipoldefædre, bødker 
Hans Sørensen, blev født 9. februar og noteret i kirkebogen 8. maj 1803 i 
Vordingborg. Hans far hed Søren Jacobsen Hovedskov. Tilnavnet tydede på, 
at han kom fra et sted ved navn Hovedskov. Dermed gik eftersøgningen i 
gang. Søgningen blev udført i december-januar 2014/2015 med stor og afgø-
rende hjælp fra flere slægtsforskere (ikke mindst Jette Nielsen) via FORUM 
på DIS-Danmarks hjemmeside. Tesen var fra start, at svaret skulle findes i 
Hovedskov på Møn. Men den blev forladt, da Jette fandt flere steder i kirke-
bogen for det gamle Vordingborg landsogn, som henviste til en lokalitet ved 
navn Hovedskov forventeligt i nærheden af Knudsby.  
 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv og andre med lokalt kendskab blev spurgt. 
Det gav ikke umiddelbart noget svar. Hvis der engang omkring år 1800 og 
tidligere havde været et sted lokalt omkring Vordingborg ved navn Hoved-
skov, så var det siden gået i glemmebogen. Det skærpede selvfølgelig inte-
ressen for at finde stedet. 
 
Også ejeren af Rosenfeldt Gods, Peter Oxholm Tillisch, blev spurgt. Han 
svarede: "Mht. Hovedskov tror jeg, der menes Hovskov, som ligger på den 
alleryderste del af Knudshoved Odde, idet der ikke er andre stednavne, der 
ligner. Hovskov er et område (1 hektar) lige vest for ”Draget” (sandtangen) på 
Knudshoved Odde. Området var et husmandssted med afgræsning". Hans 
vurdering har siden vist sig at passe med den dokumentation, der er fundet. 

 

Billede 1 - Teksten er tydet: ”den 8de havde Dagleier Søren Jacobsen Hovedskov og Kone 
Karen Nielsdatter af Vordingborg en Søn til Daabs Confirmation, født den 9 februarii og i hiem-
me-Daaben den 13 ejusdem [samme måned] blev kaldet Hans osv. 
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             Kære Else 
 

Med sorg i hjertet må vi nu sige farvel. 
I 6 år har du været arkivets ildsjæl 
med entuiasme og stort gå-på-mod 

mange fine udstillinger opstod. 
Med gode kompetencer og evner tillige 

har du oplært mange frivillige. 
Du har været en pryd for øjet for en flok ældre herrer 

som du også med tålmodighed fik lært nyt - også det svære. 
Din viden om Arkibas, Arkiv.dk og byen vil vi savne 

og vi ønsker du må få et job og havne 
et sted hvor dine evner kan lune. 

Gid det bliver i Vordingborg Kommune 
med et nyt og flot stadsarkiv 

hvor du kan få lov til at skabe meget liv. 
  

De bedste ønsker for fremtiden. 
Arkivmedarbejderne ved  

Lokalhistorisk Arkiv, Vordingborg 
 

 
 

Velkommen til vores nye arkivar 
 

Tirsdag den 11. august begyndte vores nye arkivar, Susanne Outzen, sit arbej-
de på Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg. Redaktionen har bedt Susanne om at 
præsentere sig for Guldgåsens læsere, og det gør hun på følgende vis: 
 
Jeg er uddannet middelalderarkæolog med supplerende fag i bl.a. bygningshi-
storie og kulturmiljøer fra Arkitektskolen i Aarhus og har speciale i borge i 2004. 
Jeg har været ansat på Næstved Museum siden foråret 2006. Jeg har arbejdet 
med mange meget forskelligartede kulturhistoriske emner fra oldtid, middelal-
der og nyere tid vedrørende Næstved-området. De sidste fire år har jeg hoved-
sageligt varetaget registreringen af Holmegaard Glasværks Prøvesamling, som 
Næstved Museum modtog i 2010, sammen med ca. 30 frivillige.  
 
Arkivarbejdet er nyt for mig, men jeg glæder mig til at lære Vordingborg og by-
ens og omegnens historie at kende. 
 
Susanne Outzen 
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Emnet er jo omfattende og rigt på detaljer, og gode venner har derfor anbefa-
let, at det deles op. Som sagt så gjort, derfor vil det kommende foredrag kon-
centrere sig om Svenske- og Englænderkrigene her i vores område med fo-
kus på Vordingborg og Vordingborg kommune. 
 
”Der er nok at tage fat på, både hvad angår militære anlæg og krigshandlin-
ger samt selvfølgelig også indflydelsen på civilbefolkningen,” fortæller Peter 
Bjørn. Hvis man tror, at Carit Etlars udlægning af Svenskekrigen i 
”Gøngehøvdingen” giver et troværdigt billede af krigen, så vil foredraget hur-
tigt bringe tilhørerne på andre tanker. Krigens følger for vort område, og især 
for Møn, var ubeskrivelige. Ødelæggelsen af ejendomme, marker og skove 
var omfattende. Der var plyndringer og brandbeskatning, tvangsarbejde for 
civilbefolkningen samt store tab af menneskeliv. 
 
Englænderkrigene havde knap så voldsomme følger, og de mere ”lykkelige 
begivenheder” som følge af de engelske soldaters ophold i lokalområdet i 7 
år kan aflæses i kirkebøgerne. Der blev bygget mange militære anlæg om-
kring Vordingborg – skanse ved Masnedsund Færgegård, skanse på Masne-
dø, skanse på Orehoved, lille skanse ved Gåbense Færgebro samt vintersta-
tion for kanonbåde ved Petersværft. På Møn og Bogø blev der anlagt eller 
renoveret skanser ved Hårbølle, Bogø Vesterskov, på Ulvshale, ved Grøn-
sund Færgegård og ved Koster Færgegård. Endvidere blev de ca. 8.800 ind-
byggere på Møn suppleret med ca. 2.000 soldater. 
 
Foredraget, hvortil alle er velkomne, er også tænkt som en appetitvækker til 
efterfølgende at besøge de mange steder i vores kommune, hvor resterne af 
de militære anlæg stadig kan ses. ”De findes typisk på skønne steder ved 
vores dejlige kyst,” slutter Peter Bjørn. - Der er som sædvanlig fri entré! 

 
 
 

Farvel til arkivar  
Else Gade Gyldenkærne 

 
 
Den 5. august var der på Vordingborg Gamle 
Rådhus afskedsreception for den hidtidige leder 
af Lokalarkivet i Vordingborg, Else Gade Gylden-
kærne. I den anledning havde en af arkivets frivil-
lige medarbejdere, Lis B. Jensen, forfattet følgen-
de lille afskedsdigt:     
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Personer med tilnavnet Hovedskov 
En del af søgningen handlede om at finde personer med tilnavnet Hovedskov, 
vel at mærke det ukendte Hovedskov ved Vordingborg. De første to, Søren og 
Jens Hovedskov (Jens i sidste linie), kunne ses fra starten i dåbsnoteringen 
for Hans (billede 1).  
 
Dernæst blev Sørens far fundet via lægdsrullerne for 1791 og 1792: Søren 
ses noteret i lægdsrullen for 1791. Det ses, at han er født i Hovedskov (svært 
at læse, men eksperterne er ikke i tvivl). Lige ovenfor står hans far, Jacob 
Hovedskov.  
 
Næste skridt leverede Jette også, da hun bl.a. fandt dåbsnoteringerne for Ja-
cob Hansen Hovedskovs tre første børn. Dele af kirkebøgerne for Vording-
borg og Kastrup sogne blev herefter ’bladret’ igennem for at finde henvisnin-
ger til personer med Hovedskov-tilnavnet. En mand ved navn Rasmus blev 
således fundet flere steder i Kastrup-kirkebogen, herunder i 1792 da han blev 
angivet som barnefader til Dorthe Jensdatters uægte barn (som døde kort 
efter fødslen uden at blive døbt): "Til Barnefader blev …. angivet Rasmus Ho-
vedskov, Rygter for Forpagter Staal paa Rosenfeldt". Rasmus passede altså 
kvæg for forpagteren på Rosenfeldt Gods.  
 
Fire år senere, 3. september 1796, ses ”Rasmus Hovedskov paa Ore” sam-
men med Peder Hovedskov som faddere, da Niels Olsen Hovedskov og Ellen 
Madsdatter får døbt deres søn Ole. 
 
Et år senere dør Ellen Madsdatter, kun 27 år gammel. To år herefter i juli 
1799 gifter Niels Olsen Hovedskov sig igen (hans 3. ægteskab), nu med Kir-
sten Pedersdatter.  
 
To år senere blev Niels Olsen og Kirsten Pedersdatter registreret ved folke-
tællingen i 1801. De boede i 7. hus af de i alt 12 omliggende huse til Rosen-
feldt Gods (medarbejderboliger antagelig). I 9., 10. og 12. hus boede brødre-
ne Peder, Jens og Søren Jacobsen Hovedskov og deres familier.  
 
Dette må tydes derhen, at Rosenfeldt Gods var arbejdsgiver for fem eller må-
ske flere af Hovedskov’erne sidst i 1700-tallet og lige i starten af 1800-tallet.  
 

Lokaliteten Hovedskov(en) 
Mistanken faldt på Knudshoved Odde (Hovedskov = skoven på Knudshoved). 
Knudshoved er de yderste 3 km, adskilt fra resten af odden af en smal land-
tange kaldet Draget. Odden er i alt ca. 14 km lang. To kilder blev fundet 
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v.hj.a. Google: Danmarks Naturfredningsforenings beskrivelse af Knudsho-
ved Odde rummer bl.a. følgende passager:  

 
”Ser man på meget gamle kort fremtræder Hovedet som betydeligt mere 
skovbevokset end i dag, men gennem de sidste 2-300 år har området 
udviklet sig til et smukt græsningsoverdrev. Men man ved dog fra et 
kongebrev udstedt af Erik af Pommeren i 1415, at Vordingborgs borgere 
allerede dengang havde græsningsrettigheder på Knudshoved helt ud 
til spidsen. Dette blev stadfæstet af Christian den første i 1479. Vording-
borg bys rettigheder blev opretholdt helt frem til 1920, hvorefter hele 
græsningen endeligt blev overdraget til Rosenfeldt”.  
 
Og videre skriver Danmarks Naturfredningsforeniing:   
 
”Da det i slutningen af 1800-tallet blev almindeligt at bruge naturen til 
rekreative formål, blev Knudshoved et yndet udflugtsmål. Man kunne 
naturligvis – som nu – spise sin medbragte mad i det fri, men det var 
også muligt at få serveret kaffe og andre drikkevarer i traktørstedet, der 
ligger lige vest for Draget. Huset er ikke traktørsted længere og kaldes i 
dag ”Hovskovhus”, og det er det eneste hus på Knudshoved. Gamle 
kort fra 1769 og 1807 angiver et andet ”Hovskovhus” lidt vest for Gede-
bakke. På samme kort er desuden markeret opdyrkede marker på Pløje-
bakke. Måske har der i fordums tid været et lille samfund herude. Sag-
net fortæller, at der yderst mod vest har været en kirke. Måske er der 
noget om snakken – på kortet fra 1769 kaldes den yderste spids 
”Kirkegården” og i umiddelbar nærhed af spidsen er der fundet skelet-
ter i ligkister” . 

 
Som nævnt indledningsvis kendte Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv ikke 
umiddelbart en lokalitet ved navn Hovedskov i nærheden af Vordingborg/
Knudsby. Men arkivet kikkede nærmere på sagen og fandt efter nogle uger 
frem til det, jeg vil kalde den afgørende brik i dokumentationen. Der er tale 
om et to hundrede år gammelt kort over Knudshoved Odde.  
 
Det er det såkaldte ”Original 1 kort” med gyldighedsperiode fra 1808 til 1860. 
På Knudshoved kan man se ét hus markeret med en lille rød firkant og med 
sirlig sort tekst "Hovskov Huus". Det ligger lige vest for "Gæ Banken", som i 
den tidligere nævnte kilde kaldes for Gedebakke (Billede 2). 
Kortet er 2-delt. Den ene del dækker Knudshoved og den yderste del af re-
sten af odden. Det andet dækker den inderste del af odden (inklusiv Knuds-
by). Nederst på hver af de to kortdele er optegnet en målestok. Ovenover 
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gennem et antal tandhjul med stor udveksling. Normalstillingen for broen var 
”åben” for skibspassage, i hvert fald i de første år, og broen blev til at begyn-
de med kun lukket ved togpassage. Det synes at have ændret sig senere, 
da de fleste billeder viser en lukket bro. Åbning og lukning af broen var også 
én af bromændenes opgaver. 
 
Den nye Masnedsundbro fra 1935 blev også passet af bromænd, men da 
var arbejdsforholdene blevet betydeligt bedre. 
 
 
 
 

FORSKELLIGT 
 

 

UFREDSTIDER 
Vordingborg og omegn under Svenske- og Englænderkrigene 

 
Onsdag den 7. oktober klokken 19.00 er der lagt op til et spændende fore-
drag i KulturArkaden på Sydhavnen, når Lokalhistorisk Forening for Vor-
dingborg byder velkommen til major Peter Bjørn Jensen, der vil fortælle om 
de mange skanser og forsvarsanlæg i vores lokalområde. 
  
Vores lokalområde har lidt under de mange ufredstider, men Svenskekrigen 
eller Karl Gustav krigen 1658-60 skiller sig ud som en af de helt katastrofale. 
Englænderkrigene i 1801 og 1807-14 var ikke så ødelæggende her, men 
vores område var dog igen i fokus. 
 
Peter Bjørn Jensen begyndte for ca. 20 år siden at arrangere militærhistori-
ske ture i området, som dækker det gamle Storstrøms Amt. Som appetit-
vækker har han sendt os følgende: 
 
”Det sydlige Sjælland og øerne syd herfor med omliggende farvande har 
siden Arilds tid været et vigtigt indfalds- og udfaldsområde for militære ope-
rationer, fjendtlige såvel som vore egne. Utallige rester af militære anlæg i 
området vidner om dets betydning. Foredraget konbineret med billeder vil 
være en rejse igennem alle tidsperioder fra Jernalderen op til 2015 med be-
søg ved mange af de vigtigste militære anlæg samt indføring i de betydelig-
ste militær- og krigshistoriske begivenheder i området.” 
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Masnedsund Station underretter Vagten om alle Særtog, der skal passere 
Broen, samt om tiden, paa hvilken de kan ventes. I tilbørlig Tid før Tog kan 
ventes at ville ankomme til Masnedsund Station, eller naar Rangering paa 
Stationen kræver det, har Vagten at hejse Signal for, at fartøjets Gennem-
fart er spærret; endvidere har Vagten at føre Tilsyn med Gennemfarten og 
give de fornødne Signaler for denne i Overensstemmelse med de neden-
for anførte Regler. Vagten har derhos at sørge for, at Svingbroen bliver 
aabnet, lukket og aflaaset. Aabningen og Lukningen sker ved Haandkraft.” 
 
Broens låsemekanisme var sikret med to nøgler, der korresponderer såle-
des med stationens kommandopost, at der kun kunne stilles signal til en 
aflåst bro. 
Alle fartøjer kunne forlange fri gennemfart gennem broen. Dog havde bro-
vagten ret til at nægte et fartøj gennemsejling fra 15 minutter før et tog 
ventes, og indtil toget har forladt broen. Mellem Masnedsund og Masnedø 
var der efterhånden dagligt mindst 50 passager af tog eller rangertræk og 
dertil kom særtog. 
 
Bromændenes  arbejdstider ville i dag vække en vis opsigt: ”En Jernbane-
mand” skrev i ”Jernbane-Tidende” i 1912 følgende: ”Brotjenesten på Broen 
ved Masnedsund synes mig at være temmelig lang for det ansatte Perso-
nale. For at tydeliggøre, hvor lang den er, skal jeg tillade mig at give nogle 
Oplysninger. 1ste Vagt, bestaaende af 2 Mand, møder paa denne Aarstid 
Kl. 4½ morgen med Tjeneste til Kl. 12 Middag; næste Vagt, ogsaa 2 Mand, 
møder Kl.12 Middag og har Tjeneste til Slut, for den ene Mands Vedkom-
mende til Kl. 11½ og for den anden Mand til Kl. 1.25 Nat, hvilket er hen-
holdsvis 11½ Time og 13½ time. Naar vi, som Tilfældet er i denne Tid, skal 
sejle efter Tog 97 Ankomst til Masnedsund og som Regel skal afvente 
Rangermaskinen til efter Færgens Tilbagekomst fra Orehoved, bliver klok-
ken henved 3½, inden Bromændene kan forlade Broen. Det er 15½ Times 
uafbrudt Tjeneste for de 2 Mand, som har sidste Vagt. Jeg tillader mig at 
spørge, om det ikke er lovlig lang Tjeneste”. 
 
Til sikring af togenes passage fik hvert tog, der passerede broen, en ledsa-
ger med over til den anden side. En af bromændenes opgaver synes der-
for at være en art ”maskinledsagere” for togene. Der findes avismeddelel-
ser om personskade ved uheld. En bromand, der sprang af toget efter pas-
sage, faldt uheldigt og blev kørt over.  
Togenes største tilladte hastighed over broen var ifølge tjenestekørepla-
nerne 15 km/t. Ikke fordi broen var svag, men fordi skinnestødene i hver 
ende af svingbroen var svage punkter. Broen blev drejet ved håndkraft 
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målestokken på kortet med Knudshoved er anført: "Maalestok passende for 
Kortets Indkrymphning for saavidt Hovedskoven og Borgerskoven vedkom-
mer". På den venstre del af dette kort (dvs. over Knudshoved) er med sort 
skrevet "Hov Skoven" og med rødt skrevet "Rosenfælds frie Hovedgaards 
Taxt". På den højre del (spidsen af resten af odden) står med rødt 
"Wordingborg Kiøbstads Græsgang". Over målestokken på den anden del af 
kortet, som dækker den inderste del af Odden, er anført: "Maalestok passen-
de til Indkrymphningen for Knudsbye og Hovedet fra Skjællet af indtil Wor-
dingborg Borgers Skov". 

Dette må forstås på den måde, at området på Knudshoved blev betegnet 
som Hovedskoven, mens området yderst på resten af odden, hvor Vordings-
borgs borgere havde græsningsrettighed, blev betegnet som Borgerskoven. - 
Således blev eftersøgningen efter Hovedskoven afsluttet. 
 

Korset 
Men en historie som denne slutter selvfølgelig aldrig. Hver gang et svar er 
fundet, dukker et nyt interessant spørgsmål op bagved. Danmarks Naturfred-
ningsforening nævner f.eks. (som citeret ovenfor), at der måske i fordums tid 
har været et lille samfund på Knudshoved med en lille kirke yderst mod vest, 
og at der i umiddelbar nærhed af spidsen er fundet skeletter i ligkister, dvs. 
noget der ligner en lille kirkegård. Spidsen af Knudshoved helt mod vest hed-
der ”Korset”. Det kan man se, når man zoomer helt ind på det gamle kort.  
Hvad går den historie monstro nærmere ud på?                        (Forkortet af red.) 

Billede 2 - På det gamle kort over Knudshoved Odde kan man se – hvis man zoomer helt ind 
– at der er markeret ét hus ude på Knudshoved, cirka midt på.  

Det hedder ”Hovskov Huus” og ligger lige vest for ”Gæ Banken”. 
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(Forkortet af redaktionen) Udsigt mod det yderste område af Knudsho-
ved Odde.  (Foto: PET, pinsen 2015) 

Det yderste område af Knudshoved Odde.  
(Foto: PET, pinsen 2015) 
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Brofoged og bromænd 
Af Jens Bruun-Petersen, Ribe 

 
Den gamle Masnedsundbro fra 1884 blev i hele sin levetid passet af en 
brofoged og nogle bromænd. I en instruks fra 1927 er deres arbejde be-
skrevet således: 
 
”Bevogtningen af Broen besørges af en Brofoged og det fornødne Antal 
Bromænd, hvis nærmeste foresatte er Overbanemesteren for 10. Overba-
nemesterstrækning. Der vil være at holde Vagt paa Broen i hele den Tid af 
Døgnet, hvori Skibe kan forlange Gennemfart, eller Tog kan ventes, lige-
som ogsaa naar Isgang kan befrygtes. Brofogden deltager sammen med 
Bromændene i Vagten samt fører Tilsyn med Vagten og møder ved Broen, 
naar Uheld eller lignende gør det nødvendigt. Vagttjenesten udføres af 
mindst 2 Mand. 

Berlin-ekspressen passerer Masnedsundbroen. Til højre brokarlen  
der lige er sprunget af Maskinen. 



14 

 

Der fandtes tillige i købstaden ca. 150 personer angivet som arbejdsløse. 
 

Statshospitalet Oringe 

I 1916 var der ca. 550 patienter på hospitalet, hvilket gav arbejde til ca. 
250 personer. - På Oringe var 10 soldater indkvarteret.  

 
Masnedø  
Vi havde de to dampfærger, Marie og Alexandra, liggende på Masnedø. 
Færgefarten beskæftiger en del personer. Dampfærgen Marie sejlede på 
overfarten fra 1914–1916. 
 

Et kuriosum 
Morsomt er det, at vi på Stationsvej finder to beboelsesvogne. Her bor Co-
rinta Meggele sammen med moderen Marie og søsteren Vanda. Corinta er 
den senere så berømte sandsigerske, der engang skulle blive Peter Bellis 
svigermoder. 
 

Navneskik 
Ser vi på navnene i folketællingslisterne fra dengang, ses nye navne duk-
ke op, f.eks. Asta, Betty, Inga, Nina, Solveig, Tove, Emil, Ernst, Gustav, 
Holger, Kai osv.  
 

Indbyggertal 
I 1916 er der 3.283 personer i landsognet og 5.685 i købstaden, jvf. køb-
stadlisten i folketællingerne. 
I 1921 er der 3.198 personer i landsognet og 5.185 i købstaden, jvf. køb-
stadlisten i folketællingerne. (Nu er soldaterne jo rejst hjem efter krigens 
afslutning). 
I 1925 er der 3.391 personer i landsognet og 5.359 i købstaden, jvf. Køb-
stadlisten i folketællingerne. 
 
 

 
 

 
 

 

Hvilken idyl - hvilken ro  
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Erindringsglimt fra en svunden tid 
Af Annie Buus 

 

Guldgåsen bragte i 2011 en artikel af Annie Buus: ”Som en lille pige så det”.  
Annie Buus, som er født i Vordingborg i 1933, fortalte i denne artikel om sine 
erindringer fra besættelsestiden. Hendes far var inspektør på Imprægnerings-
anstalten, der lå for enden af Færgegårdsvej i nr. 85. Her voksede hun op, og 
herfra har hun sine tidligste barndoms-og ungdomsminder. 
I den følgende artikel fortsætter hun sin fortælling i en række små erindrings-
glimt: 

 
Det har været hyggeligt og også en lille smule deprimerende at nedskrive dis-
se barndomsminder, de er imidlertid blevet genopfrisket ved en genudsendel-
se af TV-serien ”Matador”, som meget præcist beskriver miljøerne, atmosfæ-
ren og ikke mindst standsforskellene, som jeg kender dem fra min barndom. 
Jeg tror, serien netop starter i midten af 30’erne, hvor jeg har været på alder 
med lille Daniel og familien Varnæs’ børn. 
 

Luftfoto af Imprægneringsanstalten på Færgegårdsvej 85 - formodentlig omkring 1940.  
I forgrunden havnen og i baggrunden lidt tv for midten Masnedsund biograf 
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Når jeg nu tænker tilbage, fylder krigsårene utroligt meget i mine barndomser-
indringer, men det skyldes nok, at jeg under krigen netop havde den alder, jeg 
havde. Det er, når man begynder i skole, at man opdager, at der er en verden 
udenfor hjemmets fire vægge, og man udvider sit territorium, får nye venner og 
må klare sig mere på egen hånd. 
 
I mine tanker kaldes mange små episoder frem, som f.eks. dengang jeg måtte 
trække min søster, Esther, hjem på min slæde helt oppe fra ruinerne. Vi havde 
været oppe på ruinterrænet en vinterdag, hvor Esther havde løbet på ski, og 
jeg havde kælket. Esther faldt på skiene og forstuvede sin ankel, så hun ikke 
kunne gå hjem, og jeg måtte trække hende hele vejen på min kælk. Da vi kom 
hjem, var anklen så hævet, at mor måtte skære hendes skistøvle af. 

 
På den anden side af vores indkørsel på Færgegårdsvej lå vores prydhave 
med en græsplæne omkranset af blomsterbede og to pæretræer samt et gyn-
gestativ med gynge, trapez og ringe. Bag gyngestativet ind mod naboen var 
der et to meter højt plankeværk, opad hvilket der var et stort brombærkrat – 
dengang havde brombær mange torne! En dag, hvor jeg gyngede, og Esther 
svang sig i trapezen, ville hun lave en ”svalerede”, altså hænge i arme og ben 
med maven nedad og samtidig svinge frem og tilbage. Hendes kræfter svigte-

Inspektørboligen ved Imprægneringsanstalten, Færgegårdsvej 85, 
Annie Buus’ barndomshjem. 
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dag på lidt under 320.000, en statsskat knap 8.000 og en kommuneskat på 
knap 42.000 kr 
Konsul Lars Petersen var nok byens rigeste med en indkomst på lidt over 
127.000 kr. 
 

Handels- og erhversliv i Vordingborg købstad 
i 1916 var der i byen 1 apotek, 6 barberer, 7 bagere, 3 blikkenslagere, 2 
boghandlere, 2 bladsælgere, 1 bogbinder, 1 bogtrykker, 1 cigarfabrik, 5 ci-
garhandlere, 2 damefrisører, 5 fotografer, 3 glarmestre, 1 guldsmed, 4 gæst-
givere, 2 herreekviperingsforretninger, 3 hoteller, 1 installatør, 2 isenkræm-
mere, 33 detailhandlere/købmænd, 1 farvehandler, 3 malermestre, 6 manu-
fakturhandlere, 1 margarinefabrik, 1 marskandiserforretning, 2 modeforret-
ninger, 9 sadelmagere, 8 skræddere, 14 skomagere, 7 smedemestre, 9 
snedkermestre, 1 sæbehus, 2 trikotagehandlere, 6 tømrermestre, 5 urmage-
re, 2 viktualiehandlere, 1 vildthandler, 3 vogmænd og 1 ølhandler. Dertil 
kommer så de handlende og erhvervsdrivende fra landsognet.  
 

Arbejdpladser 
Byen rummede en del forholdsvis store arbejdspladser: andelssvineslagteri-
et, imprægneringsanstalten, garveriet, tømmerhandlen, sygehuset, kasernen 
og teglværket. Herudover var der en del fiskere og syersker.  

Villa Elysium, som ligger på Vordingborg 
bys gamle galgebakke, blev bygget i 1909.  

I baggrunden ses møllen 
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I landsognet var nogle af de laveste indkomster omkring de 50 kr; deraf 
betaltes en skat på 1,40 kr. svarende til en indkomst på 2.080 kr. og en 
skat på 58 kr. En tjenestkarl/arbejdsmand tjente 600 kr. om året og betalte 
heraf en skat på 21,20 kr, hvilket svarer til en årlig indtægt nu om dage på 
knap 25.000 kr. og en skat på ca. 880 kr. 
 

Slagteriarbejderne havde en årsløn på ca. 1.500 kr. og betalte en skat på 
ca. 95 kr. – svarende til en indkomst i dag på 62.500 kr. og en skat på knap 
4.000 kr. 
 
På garveriet lå lønnen på mellem 750 kr. og 1.000 kr. om året - det vil sige 
mellem 30.000 og 40.000 kr. i årlig indtægt i dag.  
Vil man se andre eksempler på lønninger, kan man kigge i folketællingsli-
sterne. 
 
Borgmester Sporsen havde en indkomst på 76.000 kr. Heraf betalte han i 
statsskat 188,30 kr. og i kommuneskat 1.007 kr. Dette svarer til en årsløn i 

Så er der folketælling - men det er vist i meget gamle dage for mere end 100 år siden 
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de, netop da hun var inde over brombærkrattet, så hun faldt ned midt i det. I 
guder, hvor hun græd, da hun skulle bjærges ud derfra. 
 
Eller da jeg til mit andendagsgilde havde fest hjemme med en masse kamme-
rater, og vi pludselig fandt på, at Steffen Hahnemann, der var krøllet over hele 
hovedet, skulle karseklippes! (Dr. Hahnemann og hans kone var nogle af mine 
forældres venner). Det blev han så. Vi har nok været inspireret af de engelske 
soldater. Steffens mor blev ret sur og beklagede sig til min mor, som så skæld-
te mig ud. Men vi havde haft det skægt og moret os dejligt. – Og hvad! Håret 
voksede jo ud igen. 
 
Jeg husker også dengang, da min veninde og jeg fandt på, at vi ville ud at stab-
le tørv for at tjene nogle flere lommepenge. Vi cyklede ud til godset, Rosen-
feldt. Her lå mosen, hvor der blev gravet tørv. Vi blev begge ansat, men det 
blev en kort fornøjelse. De koner, der arbejdede dér i forvejen, moppede os 
simpelthen ud. For dem var det en nødvendighed at tjene de penge i tørvene, 
og så skulle sådan et par tøser, der ikke for alvor havde brug for pengene, ikke 
komme og tage arbejdet fra dem. Jeg tror, vi fik løn for to uger, så gav vi op.  
Det var ingen succes. 
 
Vi boede i nr. 85, og i nr. 81 boede en af arbejderne på Imprægneringsanstal-
ten. Han havde to piger, Henny, der var lidt yngre end mig, og Inge, der var lidt 
ældre. Vi legede sommetider om aftenen ude på vejen, vi spillede rund- og 
langbold, eller vi hoppede med hinkesten. Efter krigen holdt deres far op hos os 
og fik et isdepot hjemme og en isvogn oppe på torvet. Hans kone bagte vafler-
ne. Når de piger var alene hjemme, så blev der spist is til den store guldmedal-
je – det var dengang, jeg lærte at spise is i store mængder. 
 
Det skete, at mor kom hjem med en stak lodsedler fra en af sine foreninger. Så 
ville hun have, at jeg skulle ud at sælge. I sådanne tilfælde løb jeg over på 
slagteriet til min gode ven, gamle dyrlæge Dahl. Da tog han mig med rundt på 
hele slagteriet, og så var slagteriarbejderne jo nærmest tvunget til at købe en 
lodseddel eller to. Så jeg fik hurtigt udsolgt!  
 
Dyrlæge Dahl var i øvrigt en utrolig rar mand, som jeg også tit gik over til, når 
jeg kedede mig. Jeg fik da lov til at følge med, når han skulle undersøge dyre-
ne, før de blev slagtet. Han døde desværre lige efter krigen, og hans efterfølger 
blev dyrlæge Lund, der havde været i Sydafrika under krigen. 
 
Om vinteren tilbragte mine venner og jeg megen tid i svømmehallen, og jeg 
opnåede da også at tage den store livredderprøve med diplom og det hele. 
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I sommertiden tilbragte vi mange eftermiddage nede i roklubben, hvor vi sejle-
de i de små optimistjoller eller hyggede os i klubhuset, ”Snekken”. 
 
Vi havde et sommerhus i nærheden af byen. Når vi opholdt os der, og mor og 
far kom ud med aftensmaden, fik jeg mange gange lov til at sove derude om 
natten. Så havde vi nogle rigtig sjove aftener. Der lå ca. 20 sommerhuse i vo-
res koloni, og i mange af dem var der jævnaldrende, som jeg kendte fra mel-
lemskolen, fra dans eller fra spejdermøder. Når vores forældre var taget hjem, 
kunne vi frit hygge os i et af husene med høj musik og spil, eller vi kunne tage  

 
os en svømmetur. Specielt hvis det var måneskin, var det utroligt hyggeligt, og 
der var ikke nogen til at blande sig i, hvornår vi kom i seng. 
 
Efter konfirmationen begyndte mine kammerater og jeg at holde fester hjemme 
på skift hos hinanden, vi var jo naturligvis for unge til at måtte gå på restaurant. 
Vi fik da lidt lækkert at spise og drikke, gulvet blev ryddet, og så kunne vi danse 
til al den nye musik, der var kommet – dels til egne plader, dels til dem gæster-
ne havde med. Teenagealderen eksisterede jo også, da jeg var ung.  
 

Fra venstre ses Annie Buus, Annies mor fru Buus, Esther Buus samt en kusine.  
Foto fra haven på Færgegårdsvej 85 ca. 1935 
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Vi fik også hormonerne til at boble, blev forelskede, led af jalousi og kæreste-
sorger, og vi piger havde hele tiden behov for nyt tøj – alt hvad der hører den 
alder til. 
Jeg husker også, at jeg to gange i slutningen af 40’erne, da de store jazzmusi-
kere begyndte at komme til Danmark for at give koncert i KB-hallen, lånte pen-
ge af far til at købe en snes billetter. Så lejede vi en bus, og jeg solgte billetter-
ne til vennerne. Første gang var det Louis Armstrong, næste gang var det Du-
ke Ellington, der gav koncert. Det var alle tiders. 
 
Det var en vidunderlig tid. De eneste forpligtelser, man havde, var at passe sin 
skole og at sørge for at få nogle ordentlige karakterer. 
 

Ak ja, drømme er virkelighed, der ikke vil ende, 
og virkelighed er drømme, der er forbi. 

 
 
 

Vordingborg for 100 år siden 
Af Lis B. Jensen 

 

En by i vækst 
Besøger vi Vordingborg i 1916, ankommer vi midt under 1. Verdenskrig. Byen 
er vokset hastigt siden 1911. Hvor der i Vordingborg købstad da var ca. 4.000 
indbyggere og i Vordingborg landsogn ca. 2.850, er indbyggertallet nu i Vor-
dingborg købstad steget til 5.685 og i Vordingborg landsogn 3.236 - en stig-
ning på ca. 25%. Dette skyldes blandt andet, at der er blevet bygget både sy-
gehus og kaserne i byen i 1913. 
 
Der var ca. 400 soldater på kasernen, og adskillige både menige og befalings-
mænd var indlogeret rundt omkring hos byens borgere. Knap 90 boede på 
Vordingborg tømmerhandel og 49 på realskolen i Torvestræde. På Masnedø-
fortet var der rundt regnet 160 soldater. 
 
En stor del af disse kom fra Fyn og Jylland – nogle kom fra Møn og Lolland-
Falster. Et mindre antal kom fra Sjælland og Bornholm, ganske få af disse var 
fra Vordingborg og omliggende sogne.  
 

Løn og skat 
En tjenestepige på aldersunderstøttelse eller fattighjælp havde dengang en 
indtægt på 300 kr. og betalte en kommuneskat på 2,65 kr. om året. Det svarer 
til en årlig indkomst i dag på ca. 12.500 kr. og en skat på ca. 110 kr.  


