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Således startede Prins Jørgens Garde 
 

I anledning af Vordingborgs 600-års købstadsjubilæum  
bringer Guldgåsen følgende artikel 

 
Af Poul Mortensen, redigeret af Viggo Jacobi Zuschlag 

 
Da 2. Verdenskrig sluttede, og besættelsestrykket i Danmark lettede, kom der 
rundt i landet gang igen i bylivet. Folk i forskellige stillinger fik ideer til fremtidi-
ge muligheder i byernes udvikling. Indenfor turist- og erhvervsliv var der i Vor-
dingborg særlig to personer, der organiserede og gennemførte forskellige ide-
er, nemlig erhvervschef Per Jahn og assurandør Poul Mortensen.  
Begge var meget aktive i byen, medlem af adskillige foreninger med den indfly-
delse, det giver.  
 
Redaktøren af seminariets årsskrift i 1946, Henry Holm, bad f.eks. Poul Mor-
tensen om at skrive en artikel om starten af vores bygarde. Det ville helt sikkert 
interessere mange af årsskriftets læsere, som havde læst til lærer i Vording-
borg. Let revideret skriver Poul Mortensen i sin artikel: 

 
”Under krigen aflyttede mange danskere udsendelserne fra B.B.C. Disse blev 
indledt med nogle pompøse strofer, dum dum da dum - og senere afspilledes 
en march. Vi fik at vide, at det var toner fra Prins Jørgens March. 

           Sådan kender vi ”vores” Garde på vej gennem byen (foto: Lokalhistorisk Arkiv) 
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Peter Bjørn Jensen i Lokalhistorisk Forening 
 

Den 7. oktober havde Lokalhistorisk Forening for Vording-
borg besøg af foredragsholder, major Peter Bjørn Jensen, 
der meget engageret fortalte om de mange forskellige skan-
ser og forsvarsanlæg, der findes rundt om i vores landsdel.  
 
De fleste er forsvarsanlæg fra enten svenske-eller englands-
krigene, altså fra 1600-tallet eller begyndelsen af 1800-tallet.  
 
Det fremgik af Peter Bjørn Jensen fortælling, at han selv helt 
eller delvist har fundet en del af anlæggene, der nu ofte blot 
fremtræder som lave, uanseelige jordvolde. At vores lands-
del gennem tiden har været udsat for både store ødelæggel-
ser og blodige angreb hersker der ingen tvivl om. 
 
Foredraget, som var både spændende og instruktivt, havde 
desværre kun tiltrukket et mindre publikum, som måske net-
op var så meget desto mere motiveret.  
 
Det blev således alt i alt en fin og meget interessant aften.  
 

Vi takker Peter Bjørn Jensen endnu engang. 

En af de mange gamle skanser finder man på Ulvshale - (google) 
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Kanon med lavet 
 

Kører man i det nye år omkring Sydhavnen og smutter ind 
på P-pladsen ved KulturArkaden, vil noget nyt og spænden-
de nok straks falde den besøgende i øjnene. 
 
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening har arbejdet ihærdigt 
på at få den gamle kanon fra Englandskrigenes tid frem i 
lyset. Alle formaliteter er på plads. Det eneste, vi mangler for 
at opgaven kan fuldendes, er kanonens understel, lavetten. 
Den oprindelige lavet var i så dårlig stand, at den ikke kunne 
bruges.  
 
Dygtige håndværkere fra Produktionsskolen Strømmen  sag-
de straks ja til at hjælpe med at fremstille en ny. Med stor 
hjælp fra mange sider er det lykkedes at skaffe billedmateria-
le, originaltegninger fra 1865 og ikke mindst egetræ, så la-
vetten kommer så tæt på virkeligheden som muligt. 
 
Vi havde forventet, at indvielsen og overdragelsen af forenin-
gens gave til Vordingborg Kommune kunne ske i 600-året for 
byens købstadsjubilæum, nemlig medio december 2015. 
Men – set udfra devisen: bedre sent end aldrig, og som situ-
ationen ser ud netop nu, må vi vente med ”at fyre kanonen 
af”, til det nye år tager sin begyndelse. 
 

Kanonen opstilles foran   
KulturArkaden først i det nye år 
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Den nyansatte erhvervschef, Per Jahn, fik den ide, at med denne march og 
den tilknytning, Prins Jørgen har haft til Vordingborg, var der grundlag for en 
bygarde, en Prins Jørgens Garde. Han lavede et udkast til oprettelse af en så-
dan, og Vordingborg Turistforening tog straks tanken op. Imidlertid fratrådte 
Jahn, og det overlodes til Poul Morten-
sen at arbejde videre med planen. 
 
Vi forsøgte på mange måder at føre 
planen ud i livet og mødte en udtalt vel-
vilje på Tøjhusmuseet, der ville råde os 
på alle måder, men kun under den for-
udsætning, at garden kom til at fremtræ-
de absolut korrekt, og derfor har hele 
udstyret været forelagt og er blevet god-
kendt af Tøjhusmuseet, inden det kunne 
anvendes af  Garden. 
 
Prins Jørgen var yngste søn af Frederik 
den Tredje og født i København i 1653. 
Han var en smuk, ung mand, der med 
sin hovmester rejste Europa rundt på 
dannelsesrejser.  
 
Efter faderens død i 1670 arvede han 
Vordingborg Gods for livstid samt en 
årlig livrente. Han lod en del af den 
gamle borg nedrive og byggede et tre-
længet palæ i italiensk stil på den gamle 
borgtomt. Palæet blev senere nedrevet. 
 
Prins Jørgen blev  i 1776 æreschef for Prins Jørgens Regiment. Nu indførtes 
nye uniformer i de kongelige farver, rødt og blåt. Prins Jørgens Regiment fik 
lange røde frakker, korte kongeblå knæbenklæder, lange kongeblå strømper, 
sorte trekantede hatte og svære sorte sko med spænder. 
Prinsen blev i 1683 gift med prinsesse Anna af Storbritannien og Irland ved et 
storslået bryllup i England akkompagneret af Prins Jørgens March komponeret 
af Henry Purcell (1658-95) til lejligheden - oprindelig under navnet ”The trumpet 
Volutary”. 
Det er et vagthold fra Prins Jørgens Regiment, Vordingborg Turistforening har 
genoplivet. Det består af 50 drenge, 22 musikere, 8 pibedrenge og 30 vagt-
mænd. De er iført aldeles nøjagtige kopier af de originale uniformer, udrustet  
 

En noget speciel, men også meget 
veldisciplineret udgave af Garden - (google) 
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med de originale våben, og de eksercerer efter det originale reglement. Gardens 
fane er udført som den originale fane fra Prinsens Regiments 1. kompagni: grøn 
med et lille Dannebrog i hjørnet mod stangen, et gult midterfelt omgivet af røde 
og hvide blomster og et rødt hjerte i midten. Gardens valgsprog: Deo et Regi 
(For Gud og konge) er påmalet med guld. 
 

 
Det er et farvestrålende syn at se Garden trække op, det er en turistattraktion af 
rang, turistforeningen her har stillet på benene. Garden står til byens disposition, 
således at den benyttes til byfester, sammenkomster, møder og lignende. Den 
skal udadtil reklamere for Vordingborg, idet den kan trække op i andre byer, når 
lejlighed gives. 
 
Prins Jørgens Garde er et levende monument, der altid vil minde os om de lys-
punkter, B.B.C.- transmissionerne var for os danske under Besættelsens mørke, 
og den er et synligt bevis på, at Vordingborg er en by i fremdrift, en by, der vil 
noget, og som har en førsteklasses reklame i Garden.” 

Gåsetårnet og Prins Jørgens Garde. - De vigtigste symboler på vores by, Vordingborg - (google) 
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de vidste, at vi var svagest, og herfra forsøgte de at beskyde os.  
Omkring klokken halv tre kom de indenfor skudhold, og vi åbnede en livlig ild 
mod dem fra de af vore kanoner, som vi kunne rette mod dem. I vindstille er 
disse både overlegne linjeskibet. Ved hjælp af årerne kan de frit bevæge sig 
rundt om skibet, og da de er små, er det ikke ligeså let at få sigte på dem som 
på et stort skib. Så vidt vi kunne skønne, var de bemandede med 1.920 
mand, 128 kanoner.  
 
Jeg var stationeret på nederste kanondæk og arbejdede med at lange krudt 
fra krudtmagasinet. Jeg tilstår, at jeg bævede ved at se de stakkels sømænd 
blive slået omkuld i vores skib. Jeg kunne se det, når jeg engang imellem kig-
gede igennem en revne i et tykt bomuldsforhæng, som var ophængt rundt om 
den luge, som jeg stod ved. Forhænget rundt omkring mig blev snart revet 
bort af splinter. En krudtkardus på 4 pund, som jeg holdt over hovedet og rak-
te til manden ovenfor, eksploderede, da låget var gået af. Jeg blev ikke skadet 
med undtagelse af et let slag på det ene øje. Adskillige store skud gik gennem 
skibssiden lige i nærheden. Manden, som jeg langede krudt til, blev såret i 
begge arme og i brystet.  
 
Klokken halv otte trak de sidste af vore fjender sig tilbage. Mørket afsluttede 
bataljen. Vort flag blev to gange skudt bort. Fjenden troede da, at vi havde 
strøget flaget (som tegn på overgivelse), råbte hurra og rykkede fremad. Vi 
råbte hurra igen og fyrede tilbage på dem. De trak sig tilbage.  
 
Hvis dagslyset var fortsat to timer til, og fjenden havde fortsat, så havde de 
slået to tredjedele af os ihjel eller sænket skibet. Vi har mange træffere i skro-
get og så store huller, at jeg næsten kan krybe igennem dem. Vi er helt og 
holdent et vrag. Alle vore skibsbåde er skudt i stykker. En våbenkiste på ag-
terdækket er skudt i stykker. Men tak og lov gode Gud, vi slog dem tilbage.” 

 
Denne historie er hentet fra ”De så det ske, Englandskrigene 1801-14” af Lars Lindeberg 
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Brev fra en engelsk soldat 
Red .af Brian Devantie 

 

Den 20. oktober 1808 angreb de danske kanonbåde det engelske linjeskib 
”Africa”. Linjeskibe kaldte man de største krigsskibe, dem med flest kanoner. 
”Africa” havde 64 kanoner. En ukendt engelsk matros fortæller i et brev til en ven 
om slaget: 
 
”Jeg er den almægtige Gud stor tak skyldig for hans uendelige nåde at bevare mit 
liv i dag, da jeg har gennemlevet en meget hård kamp med de danske kanonbåde.  
 
Omkring klokken 1 i dag blev det vindstille. Vi observerede, at de danske kanon-
både roede mod os i et antal af 32. Måske er du ubekendt med forholdene, men 

jeg skal sige dig, at når et stort skib kommer ud for vindstille, bliver det umuligt at  
manøvrere, det bliver som en træstamme på vandet, hvilket også blev tilfældet 
med os. Danskerne udnyttede med deres årer muligheden for at nærme sig, hvor 

Danske kanonbåde angriber et engelsk krigsskib. 

I vindstille var kanonbådene, der sejlede for årer, de engelske krigsskibe overlegne. - (google) 
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Folk på Rønholm gennem tiderne 
Af Vagn Boberg Nielsen 

 

Gården Rønholm i Bakkebølle ligger på Møensvej 129. Den ligger overfor vej-
kontoret. Den har matrikel nr. 16 og ejes af Ib Poulsen. I den gamle 1688-
matrikel var det gård nr. 11. 
 
Fra 1956 til 1983 ejedes den af Torben Rasmussen, der har skrevet Bakkebøl-
les Historie helt tilbage til år 1600. Han var født på Rønholm. Hans familie hav-
de haft gården siden 1799, og slægten havde været der siden 1761. I Bakke-
bølles Historie har han skrevet 55 A-4 sider om Rønholm.. Han har sammen 
med Hanne Christensen, Joensholm, skrevet næsten tilsvarende om de andre 
15 gårde i Bakkebølle. Torben Rasmussen døde i Vordingborg i 2013. Her er et 
lille uddrag om Rønholm: 
 
”Den første kendte fæster i 1602 hed Anders Kimer. Han var fæster under kro-
nen med Christian den Fjerde som ejer. I 1602 donerede han en gave til latin-
skolen, der var oprettet i 1537. Kimernavnet hængte så meget ved gården, at 
de næste fæstere også kom til at hedde Kimer, bl.a. Ole Pedersen Kimer. Han 
kom fra Bogø. Gården var efter svenskekrigene i 1666 meget brøstfældig 
(forfalden); men i 1674 var den allerede rettet op igen. Nu var det den næstbed-
ste gård i Bakkebølle. Ole P. Kimer var broder til Hans Pedersen Stær på Aske-
mosegaard. 
 
Omkring nytårstid år 1700 brændte gården, og få dage senere brændte den 
gård, der senere blev kaldt Kølholm. På det tidspunkt lå de begge i Bakkebølle. 
Begge brande var påsat. Begge gårde brændte helt ned. Fredag den 9. februar 
blev retten sat ved Stensby Birketing med birkefoged Peter Hammer i dommer-
sædet. Johan Kraft var skriver. Der var 8 stokkemænd som tingvidner. De sad 4 
til hver side i ”hesteskoen”. 
 
Ridefogeden Giert Willumsen anklagede Niels Ibsen Hjulmand for at have tilfø-
jet de 2 gårdmænd denne ulykke og have fordærvet og ganske lagt i aske 2 af 
kongens fæstegårde. Nu skulle sandheden for lyset. 
Fredag den 5. marts fortsætter sagen med flere vidneafhøringer vedrørende 
Niels Hjulmands trusler mod de 2 brandlidte. Sagen optages til doms den 16. 
april. Han frikendes for brandstiftelsen trods belastende indicier. Han fik en bø-
de på 3 mark for fremsættelsen af truslerne samt hensættelse på Bremerholm, 
indtil bøden er betalt. Vi hører ikke mere til sagen. Der bliver indsamlet penge til 
opførelsen af de 2 nye gårde. Ole P. Kimer døde i 1703, inden han blev færdig 
med det nye stuehus. 
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Ole P. Kimers enke, Maren Nielsdatter, blev samme år gift med Ole Pedersen 
fra Masnedø eller Masenet, som øen hed dengang. Han overtog både enken, 
gården og navnet Kimer. I 1713 døde Maren Nielsdatter. Han blev derefter gift 
først med Karen Sørensdatter og i 1720 med Anne Lauridsdatter. I 1720 får 
gården 6 tønder land ejendomsjord i Nyråd; men i 1738 nedergik Ole P. Kimer 
og ”dronede” under en usædvanlig stormende vind på sin lovlige rejse til Ste-
ge. Sønnen Laurids gik på latinskolen i Vordingborg. I 1739 blev der lagt jord 
til fra Kølholm.  
 
Lars Nielsen Stage havde overtaget Rønholm året før. Han havde ellers haft 
Kølholm. Lars Nielsen Stages kone på Kølholm var død samtidig med Ole Ki-
mer, hvorfor han flyttede over på Rønholm og overtog den. Derefter giftede 
han sig Anne Lauridsdatter. En slægtning overtog Kølholm. 
 
I 1750 bliver Lars Nielsen Stage på det vilde vand mellem Sjælland og Stubbe-
købing ovre ved Farøland overmandet af bevæbnede toldere og ført som fan-
ge til Stubbekøbing, hvor hans båd med ladning, ”15 stk. svin og 6 tdr. hvede 
beregnet for hans husholdning og hans avlings drift”, blev konfiskeret.  
 
Her skred ryttergodsets regimentsskriver ind og fik Lars Stage fri ved et forlig. 

Rønholm set fra haven en tidlig sommerdag 
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Kanonens skæbne i nutiden 
Som afslutning på denne artikel kan jeg fortælle, at vi i Lokalhistorisk Forening 
satte os for at undersøge mulighederne for at få den gamle kanon tilbage til 
Sydhavnen. Efter en herlig dialog med Berit Christensen fra Sydsjællands Mu-
seum lykkedes det at få ”frigivet” kanonen fra magasinet. 
 
Med en vægt på lidt over 500 kg er det imidlertid ikke en genstand, man lige 
smider på bagagebæreren. Med forståelse og et fælles ”løft”  fra de kommuna-
le kanaler, blandt andet fra Thomas Christfort,  der i forbindelse med nedrivnin-
gen af den gamle bygning ved KulturArkaden sørgede for et fundament til ka-
nonens placering, i tæt samarbejde med Asger Diness Andersen, Helene Vin-
ther, park og vej og Allan Bjørn fra Produktionsskolen med flere, er det lykke-
des at få ført Lokalhistorisk Forenings idé ud i livet. 
 

Desværre viste 
det sig, at den 
gamle kanon (se 
billedet) var så 
medtaget, at det 
ikke ville være 
hensigtsmæssigt 
at få den stillet 
op. Efter næsten 
hundrede år i 
vandet er den 
ved at smuldre 
væk.  
 
Men kan man 
ikke få den, man 
elsker, må man 
elske den, man 

får. Derfor sagde vi med glæde ja tak til museumsinspektør Berit Christensen, 
da hun tilbød en marinekanon fra 1865 som stedfortræder. Kanonen er iden-
tisk med den originale, blot en lille smule mindre.  
 
Så hermed siger vi tak til museet og de lokale samarbejdspartnere for, at de 
også kunne se det gode i idéen med den nye placering, og vi håber, at byens 
borgere og gæster fremover vil glæde sig over den gamle kanon, der fra be-
gyndelsen af det nye år vil pryde området foran KulturArkaden. 
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det, kalder man ”guerillakrig”. Normalt udkæmpes guerillakrig på landjorden, 
men her foregik det altså til søs. 
 
Petersværft 
Petersværft består af en lille gruppe velbevarede og kønne huse, en barklade 
og en bro, man kan ankre op ved. Dette intakte kulturmiljø, som blev bygget af 
Peter Johansen, finansmand og godsejer, var en kort overgang omkring 1777 
skibsværft, og fra 1807-1814 under Englandskrigen fungerede stedet som flå-
debase. Her blev der bygget en del kanonbådsskure, hvori fartøjerne blev opbe-
varet i vintermånederne.  
 
På begge sider af Petersværft breder skovene sig, Stensby Skov mod vest og 
Langebæk Skov mod øst. Nær kysten finder man stadig statelige flådeege. 
Egetømmeret blev brugt til bådebyggeri, og egebarken brugtes til garvning. Bar-
ken opbevaredes i barkladen, inden den blev fragtet videre. Petersværft ligger 
ud til kysten mellem Stensved og Langebæk og overfor Tærø. Denne placering 
var helt perfekt, idet de engelske fregatter ikke kunne nå de danske kanonbåde 
i det smalle stræde. 
 
Danmarks konge valgte som tidligere nævnt at støtte Napoleon, og denne be-
slutning kom til at koste Danmark dyrt. Vi mistede Norge, og Danmark var efter 
tabet af flåden ikke længere den store søfartsnation. 
 

Kanoner 
Kanonerne blev samlet ind fra landbatterierne og lå på Holmen i København. 
Herfra skulle de transporteres på pramme, der kunne sejle på lavt vand.  
 
Det fortælles, at en pram på vej gennem havneområdet i Masnedsund fik en 
engelsk fregats opmærksomhed, da den sejlede igennem. For at kanonerne 
ikke skulle falde i englændernes kløer, valgte man at sænke prammen i 
Sydhavnen. Vi er tilbage i 1807.   
 
I starten af år 1900, da den gamle svingbro drejede sig for et dampskib, lå der 
på skibsankerets flige en  kanon, der meget vel kunne være en af mange, der 
havde været monteret på en kanonbåd. Dykkere har forsøgt at finde flere kano-
ner på stedet, men indtil nu uden held.  
Denne gamle kanon er et minde om krigen mod England i 1807-14. Historien 
om kanonbådene, som den fundne kanon er et vidne om, er jo noget, jeg ikke 
sådan lige kan skubbe fra mig. Jeg begyndte tværtimod at interessere mig for, 
hvad historien om de gamle kanonbåde kunne berette. 
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Det var forbudt bønder at handle med dyr og korn udover til eget brug. Derfor 
syntes tolderne, at det var en lidt voldsom ladning; men Lars Stage havde altid 
10-12 mand i arbejde og i pløje- og høsttid 18-20 mand. 
Lars Nielsen Stage var en holden mand. Han udlånte ret store beløb til beboer-
ne i Bakkebølle og omegn. Anne Lauridsdatter døde i 1758. 
 
Ladefogedslægten kom til gården i 1761. Anders Hansen fra Kindvig fæstede 
gården. Han blev kaldt Anders Ladefoged, da han havde været ladefoged på 
Bækkeskov. Han havde været gift med Maren Rasmusdatter i 23 år, da hun 
døde i 1763. Han bliver nu gift med den 20-årige Margrethe Hansdatter fra 
Grumløse. 
 
Der kommer en ny fæster til gården i 1779, da Anders Ladefoged er død året 
før. Det er Niels Poulsen, mejerskens søn på Bækkeskov. Han overtog både 
enken, gården og Ladefoged-navnet, men døde allerede 5 år efter. Margrethe 
Hansdatter fortsatte selv fæstet som Ladefogedenken til 1799, da hendes dat-
ter, Karen, gifter sig med Peder Madsen, sognefogedens ældste søn.  
 
Peder Madsen, der er født på Fuglegården, overtager fæstet af Rønholm. La-
defogedenken, Margrethe, har dog stadig en del at skulle have sagt, lige til Pe-
der Madsen fik selvejerskøde på gården i 1805. 1799 byggede de en ny, fire-
længet gård på udflytterlodden. Rønholm var en af de 3 gårde, der tabte lod-
trækningen og måtte flytte ud på overdrevet ved Kulsbjerg. 
 
Den nye gård var med bindingsværk af eg og overtømmer af fyr og stråtag. I 
stuehuset var væggene murede. Der var bræddeloft, men lergulv. Staldene 
havde lerklinede vægge.  
 
De første år var der måske ikke så meget vedligeholdelse; men senere måtte 
hele familien samt karle og piger bruge 8 dage, da såtiden var overstået, på at 
kline og udbedre frostskader og trykskader fra dyrene. Der var brosten på 
gårdspladsen. Der blev kørt et par læs ler ind på gårdspladsen. Så gik man 
ellers i gang med at ælte det, kline det på væggene og derefter kalke. 
 
Peder Madsen mistede allerede i 1818 sin kone, Karen, men blev et par måne-
der efter gift med Anne Catrine, der var 25 år yngre end han. Året efter fik de 
sønnen, Rasmus Pedersen. Peder Madsen var sognefoged 1821-36. Om som-
meren stod han op kl. 3 og om vinteren kl. 4. Han var en lille, sat mand. 
 
Rasmus Pedersen overtog gården i 1843. Samme år blev han gift med Ane 
Kirstine. De fik 13 børn; 7 af dem døde, inden de blev 7 år. Der blev bygget nyt 
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stuehus i 1858 og nye staldlænger i 1866. Rasmus var oppe kl. 4 om somme-
ren og om vinteren kl. 5. Hans økonomi var helt i top. Han døde imidlertid i 
1874 før moderen af lungebetændelse. En del af Kulsøen hørte til Rønholm 
(Jeg tror, lungebetændelsen og børnesygdommene havde en del med malaria-
en, der florede i 1858, at gøre. Der blev først sat navn på malaria i 1862). 
 
Nu sad der igen en enke, Ane Kirstine, på gården. Så døde også den søn, der 
skulle have haft gården. Han hed Rasmus. Nu var det sønnen, Jens Peder, der 
blev udset til at overtage Rønholm. Han havde ellers været ret syg helt fra 
barn. Han havde haft strubehoste. Han var lidt svagelig, men meget standhaftig 
og meget pertentlig. Han havde været på Rødkilde Højskole. Jens Peder Ras-
mussen overtog Rønholm i 1881 og blev gift med Ane Johanne Nielsen fra Tof-
tegård. Når han var syg, gik hun foran i bedriften, og de levede meget harmo-
nisk.  

 
Jens Peders søster, Ane, var Holger Munks mor. Da datteren Katrine skulle 
giftes, fik hun 14 tønder land af gården syd for Kalvehavevejen. Stedet blev 
kaldt Katrinebjerg og befandt sig der, hvor vejkontoret ligger i dag. 
 
Sønnen Rasmus Rasmussen overtog gården i 1919. Han var på Askov Høj-
skole i 1910 (højskoleopholdet kostede 310 kr.) og senere på Ladelund Land-
brugsskole. Da han overtog gården, var han som 27-årig sognerådsformand i 
Vordingborg Landsogn. Han blev gift med Fanny.  
 
Han var formand for Nyråd Andelsmejeri i næsten 25 år. Det blev udbygget 
meget, da mejeriet ved købet af Vordingborg Mejeri fik monopol på handelen 

En fin, gammel tegning af bindingsværkgården, hvor staldbygningerne ses til venstre 
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En svensk søløjtnant forelagde de danske myndigheder tegninger til kanonbå-
de, der kunne skyde en god fart både med årer og sejl. Der blev bygget 226 
kanonbåde, der påførte englændernes krigsskibe store skader. 
 

Kanonbådene 
Da det tog flere år at bygge et stort krigsskib, valgte danskerne i stedet at bygge 
forskellige typer af mindre krigsskibe – blandt andet kanonbåde. Kanonbåde var 
robåde med sejl udstyret med en enkelt eller 2 kanoner. Disse kunne bygges 
hurtigt og i stort antal. Det var imidlertid meget dyrt at bygge de mange kanon-
både, og efter englændernes overfald manglede landet penge. Den dansk-
norske befolkning var imidlertid så forbitret på englænderne, man ville have 
hævn, så der blev indsamlet masser af penge til den nye flåde af kanonbåde. 
 
Over hele riget blev der lavet indsamlinger, og befolkningen gav alt, hvad den 
kunne undvære, til formålet. Godsejere gav tømmer fra deres skove, borgerfa-
milier gav deres sølvtøj, og børn gav endda deres sparegrise til støtte for kam-
pen mod de forhadte englændere. I området ved Petersværft var der enorme 
skovbeplantninger med gamle egetræer, der kunne udnyttes. Der blev dog ikke 
bygget kanonbåde i selve Petersværft, men derimod på de to flådebatterier ved 
Hårbølle Pynt og ud for Masnedø Kalv. 
 
Efter et par måneder stod de mange kanonbåde ud for at tage kampen op mod 
fjenden. Kanonbådene var små og utroligt manøvredygtige. Under normale for-
hold  kunne de ikke stille meget op mod de engelske krigsskibe, som var langt 
større og havde mange flere kanoner. 
Men de engelske skibe havde sejl og kunne derfor kun bevæge sig, når det 
blæste. Kanonbådene, som jo også havde årer, kunne derimod altid sejle. Ka-
nonbådene var som regel bemandet med ca. 60 mand, var monteret med kano-
ner agter og i stævnen, og mandskabet var desuden udrustet med flintelåsge-
værer, flintelåspistoler, skibshuggerter og entrebiler (en kort økse). De var frygt-
indgydende, hele tiden lurende på hvornår det var gunstigt at sætte et angreb 
ind. 
 
Ved vindstille lå de på lur i fjorde, havne og ved småøer. På dage uden blæst, 
når de engelske krigsskibe lå stille ude på vandet, kunne en hel flåde af kanon-
både pludselig ro ud og gå til angreb på et skib - som ulve i flok. Når det så be-
gyndte at blæse op, stak kanonbådene af og sejlede ind til den nærmeste havn 
eller kyst, og englænderne, hvis skibe stak dybere end kanonbådene, kunne 
ikke følge dem ind på lavt vand.  
 
Denne form for krig, hvor man prøver at ramme fjenden, når han mindst venter 
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en flåde, og man modtog fra hæren adskillige kanoner og håndvåben, der kunne 
bruges på de nye skibe. Gode råd var dyre, alle gode ideer blev søgt ført ud i 
livet, og overalt, hvor der var mulighed for det, blev der etableret skibsværfter for 
at bygge kanonbåde, og man måtte rundt langs kysterne for at finde baser til dis-
se. 
 

Flådebaser 
En af disse baser blev Petersværft, der tjente som vinterstation for kanonbådene, 
resten af året lå de ved Ulvshale og Vordingborg. Placeringen her var vigtig, 
blandt andet til beskyttelse af de mange gode egetræer i de forholdsvis store 
skove i området; mange træer blev fældet og fragtet til København til bygning af 
skibe på Holmens Værft. 
 
Danmark ligger sådan, at alle handelsskibe i Europa må passere danske farvan-
de, når de skal til landene omkring Østersøen for at handle. Netop her i østersø-
landene hentede englænderne træ til deres krigsskibe. Derfor sejlede engelske 
handelsskibe gennem de danske farvande, og disse kunne danskerne og nord-
mændene genere. For at gøre dette så effektivt som muligt måtte man have far-
tøjer, der kunne udstyres  med kanoner. 

Besætningerne på to danske kanonbåde råber hurra efter sejren over en engelsk brig i Storebælt. 
Bemærk briggens gennemhullede sejl - (foto google) 
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med mælk. Han var desuden vurderingsmand for ejendomsskyld og brandfor-
sikring. 
 
I 1953 forpagtede sønnen, Torben Rasmussen, Rønholm. Han var blevet gift 
med Gerda Hansen fra Viemose. De købte Rønholm i 1956 og havde den til 
1983, hvor landbrugskrisen tvang dem til at sælge gården. 
 
I 1983 købte Carl Otto Lind Rønholm. Han kom fra en gård i Hoby på Lolland. 
Han havde et maskinhus med sig, som blev flyttet til Rønholm. I 1985 blev 
Vaadebjerggaard i Skovhuse købt. Bygningerne blev lejet ud, og 21 ha blev 
drevet sammen med Rønholm. 
Da Carl Otto Lind døde i 1989, forpagtede hans enke, Bodil Lind, Rønholm ud 
til Ib Poulsen, der samtidig købte Vaadebjerggaard. Han forpagtede yderligere 
18 ha i 1991.  
 
I de forpagtede stalde på Rønholm produceredes 800 slagtesvin årligt. Ib 
Poulsen købte Rønholm i 1998. Bygningerne på Vaadebjerg frasolgtes, og 
jorden blev lagt til Rønholm, så der nu var 50 ha ager, 6 ha mose m.m. I år 
2000 byggedes nyt maskinhus, og i 2006 nedreves 2 længer, og en ny vest-
længe opførtes. 
 
Der har ikke været dyr på Rønholm siden år 2000. I 2014 bortforpagtedes 42 
ha jord til Fuglegården, der er den østligste gård i Bakkebølle.Ib Poulsen er gift 
med Dorthe Poulsen, og de har børnene Camilla (1990), Martin (1993), Louise 
(2000) og Sune (2003). 

 
 

Kilder: Torben Rasmussens ”Bakkebølles Historie” og kirkebøger 
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Englandskrigene 1801 og 1807-14 
Af Brian Devantie 

 

Kanonen ved Sydsjællands Museum 
Den opmærksomme gæst på det nye Danmarks Borgcenter vil straks opdage, at 
der mangler noget, der ellers har været en fast del af oplevelsen, når man har 
nydt en gåtur ved de gamle ruiner – nemlig den store kanon, der har haft en fast 
plads uden for Sydsjællands Museum i mere end 100 år. 
Blandt andre har tidligere havnefoged, Arne Martins, undret sig over, hvad der er 
blevet kanonens skæbne. 

Kanonen skulle stamme fra de voldsomme Englandskrige (1807-14). Den blev 
fundet på bunden af Masnedsund ved Sydhavnen omkring år 1900 – altså knap 
100 år efter den gik til bunds. (se afsnittet om kanoner senere i artiklen). Efter bjærgnin-
gen blev den anbragt ved museet på borgruinen, men fjernet i forbindelse med 
det nye borgcenter, da museumsfolkene ikke mente, den hørte hjemme dér. Lidt 
trist! Den fortalte dog en historie fra Englandskrigenes tid. 

Kanonen på sin plads ved det gamle museum 
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Jeg har talt med Thorbjørn Kolbo fra Borgcentret, der siger: ”Vi har pt. ingen 
planer om at placere kanonen oppe ved Danmarks Borgcenter. Den hører ikke 
Middelalderen til, og i forbindelse med det nye borgprojekt var der altså ikke 
plads til kanonen. Den er derfor sammen med en masse andre ting blevet op-
magasineret.” 
 

Første angreb 1801 
Danmark-Norge 
var i krig med 
England, og det 
første store an-
greb fandt sted 2. 
april 1801. Den 
engelske flåde 
sejlede gennem 
Øresund mod 
København, hvil-
ket førte til 
”Slaget på Re-
den”. 
Viceadmiral Lord 
Nelson, der havde kommandoen over den flådeafdeling, der angreb de danske 
skibe, påstod at have vundet slaget, men det endte dog med, at Nelson og den 
engelske flåde trak sig tilbage uden at have ødelagt den danske flåde. 
 

Næste angreb 1807 
Imidlertid skulle der kun gå seks år, før englænderne vendte tilbage, denne 
gang med raketter, der blev sendt mod København og satte ild til mange af 
byens huse og ejendomme. 
 
Da den danske Kong Frederik VI´s sympati fortsat var på Napoleons side, tur-
de englænderne ikke vente på, at den stærke danske flåde blev sat ind mod 
dem. Derfor var det vigtigt at ødelægge den, hvilket også blev gjort grundigt.  
 
Alle danske skibe blev enten sænket eller medtaget til England for at indgå i 
den engelske flåde, og samtidig tog englænderne alt, hvad der fandtes på Hol-
men af kanoner, håndvåben, reb, sejl, ja selv undervisningsmaterialerne for 
flådens elever. Det blev betragtet som en svinestreg og efterfølgende kaldt 
”Flådens Ran”. 
 
Efter at danskerne havde sundet sig, måtte man begynde genopbygningen af 

Tegning af en dansk kanonbåd - (google) 


