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Vordingborg 1847 
Red. af PET 

 
I lokalarkivets samling af eksemplarer af Præstø Amtsavis fra 1847 har jeg 
fundet nogle interessante, uhyggelige, tragiske og spændende beretninger 
fra en tid, der ligger næsten 170 år tilbage.  
Præstø Amtsavis blev udgivet 1847-49 af Jørgen Ove Willerup, som kom til 
Vordingborg i 1846 og etablerede sig som boghandler og bladudgiver. 
 
 
 
 

Jørgen Ove Willerup 
(17.6.1819-23.7.1903) var født i København, søn af toldkontrollør Andreas 
Jørgen Willerup (d.1.12.1855) og Louise Westergaard (d.21.8.1837).  
Han var først assistent ved postvæsenet og i en periode konstitueret post-
mester i Slagelse, men i juni 1846 etablerede han sig som boghandler i Vor-
dingborg. Foruden sortimentsboghandel, kunst-, musik- og papirhandel hav-
de han lejebibliotek samt bogbinderi og 15.2.1860 fik han kgl. bevilling til 
også at drive bogtrykkeri. Han gik endvidere i gang med at udgive aviser: 
Vordingborg Ugeblad1-18 efterfulgt af Præstø Amts Avis 1.-3. årgang (1847
-49) samt Den sydsjællandske Tidende1.-2. årgang (1852-53). Desuden 
Underholdende Læsning. Et Søndagsblad (1860-86), feuilleton-Stykker af 

Willerups Boghandel omkring 1850 
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Skriv eller ring til arkivleder Susanne Outzen, hvis du har lyst til at skrive 
historier til Historisk Atlas. Se også gerne hjemmesiden: 
www.historiskatlas.dk 
Mail: lokalarkivet@vordingborg.dk   Tlf. 61 71 77 04. 

  
 

 

 

Generalforsamling  
 2016  

 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder ons-
dag den 20. april kl. 19.30 den ordinære generalforsam-
ling på KulturArkaden i Sydhavnen i Vordingborg. 
 
Der er tradition for at foreningen inden generalforsamlingen 
indleder aftenen med et foredrag af en af byens kendte profi-
ler. Det er i år lykkedes at få venstremanden, byrådsmedlem 
Asger Diness Andersen til at tage turen til KulturArkaden for 
at fortælle om sin hverdag under skiftende borgmestre og 
med sæde i mange af de kommunale udvalg.  

 

Foredrag ved byrådsmedlem  
Asger Diness Andersen kl. 18.30 

 
Glæd Jer! Vi skal lytte til en engageret borger og politiker, 
der er bevidst om sit ansvar og en garvet herre, når vi taler 
lokalpolitik. Foredraget starter klokken 18.30, og alle - også 
ikke-medlemmer - er velkomne. Ønsker man stemmeret ved 
den efterfølgende generalforsamling, kan man melde sig ind 
i foreningen på stedet og er så lovligt registreret.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være foreningens sekretær, Viggo Zuschlag, Hammerichsvej 
26,4760 Vordingborg, mail : viggojacobizusch-
lag@gmail.com, i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen.  

 
Der er som altid fri entre  
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Hvad skal du lave på tirsdag? 
 

De flittige medarbejdere på lokalarkivet i Vordingborg søger nye kolleger. 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv indsamler arkivalier og billeder om livet i 
Vordingborg, Kastrup, Udby og Ørslev sogne gennem tiden. Vores ind-
komsthylde bugner, og det hele skal registreres og lægges på magasin, og 
billederne skal scannes, så der er arbejde nok at tage fat på. Arkivet og 
den lokalhistoriske forening har desuden været flittige til at interviewe bor-
gere i Vordingborg. Mange af disse interviews ligger på kassettebånd og 
CD’er. Vi søger derfor frivillige, der kan hjælpe med at renskrive alle disse 
interviews, så de bliver nemmere at gå til. Vi mødes hver tirsdag mellem 10 
og 16 – nogle kommer om formiddagen, andre om eftermiddagen, mens 
nogle kommer hele dagen. 
Kvalifikationer: 
Du har interesse for lokalhistorie. - Du er vant til at bruge computer. Vi skal 
nok oplære dig i de programmer, vi benytter. - Du har en god sans for sy-
stematik og orden. - Du staver godt. - Kendskab til lokalområdet er absolut 
et plus – men det skal ikke afholde tilflyttere fra melde sig under fanerne. 
Vi holder til i KulturArkaden på Sydhavnen. Alle medarbejdere (undtagen 
arkivlederen) er frivillige og ulønnede. Arkivet kan dog tilbyde et godt soci-
alt fællesskab og kaffe og te i pausen. 
Skriv eller ring til arkivleder, Susanne Outzen, hvis du mener, arkivarbejdet 
er noget for dig. Her kan du også få mere at vide om arkivet. Se også ger-
ne arkivets hjemmeside: www.vordingborglokalarkiv.dk 
Mail: lokalarkivet@vordingborg.dk   Tlf. 61 71 77 04. 
  

Historisk Atlas 

Få lokalhistorien på computeren og på din telefon. 
Historisk Atlas er et digitalt, kortbaseret projekt, der gør vores individuelle, 
lokale historie og fælles kulturarv levende, når som helst og hvor som helst 
– også uden for almindelige åbningstider. Historisk Atlas er en alternativ 
indgang til materiale, som normalt kræver besøg på det lokale arkiv, biblio-
tek eller museum. Her har arkiver og museer muligheden for at skrive histo-
rier om personer, bygninger, steder, begivenheder og meget mere. 
Der er endnu ikke så mange historier på Historisk Atlas fra Vordingborg og 
omegn, og skulle du ligge inde med en historie og et par fotos om et be-
stemt sted eller måske flere, som du gerne vil fortælle om, så hører arkivet 
gerne fra dig. Vi mangler lokale skribenter til at fylde vores del af kortet ud. 
Du har også mulighed for at bruge arkivets materiale som baggrund for 
historier. 
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Vordingborg Avis og Ny Husholdningsbog for Husmødre (1865). Han var 
medlem af Vordingborg byråd og af Præstø amtsråd.  
 

 
Præstø Amtsavis 

og Avertissementstidende 
 

Onsdagen den 14de April 1847: 
 

Sølvbryllup 
I Tirsdags, den 6te dennes, fejrede den her almindelig agtede og dygtige By-
foged og Birkedommer, Hr. Justitsraad Oxenbøll med Frue deres 25års Bryl-
lupsdag. Foruden Andre også fra Omegnen, havde Byens Embedsmænd 
indfundet sig for at lykønske det hædrede Par. Også Borgerrepræsentatio-
nen var ved denne festlige Anledning mødt for tillige at bevidne Hr. Justits-
raaden deres Erkjendlighed for den Iver og Omhu, hvormed han, under sit 
fiiraarige Ophold her, stedse har varetaget Kommunens Tarv. Festdagen var 
næppe almindelig bekjendt; thi ellers vilde sikkerlig Deputationer fra de for-
skellige Haandværkerlaug have grebet denne Lejlighed til at aflægge den 
virksomme og duelige Embedsmand deres lykønskende Tak. 
 

 
Vedrørende byfoged og politimester Oxenbøll henvises læserne 
til artiklen ”Oxenbølls sti” i Guldgåsen april 2011. Morten Oxen-
bøll, som var forfatteren Henrik Pontoppidans morfar, var byfoged 
her i Vordingborg 1843-68. Stien fra Marienbergvej gennem Kir-
keskoven til Færgegårdsvej er opkaldt efter ham. 
 
 

 
Onsdagen den 21de April 1847: 
 

Vordingborg Realskole 
Da det maa være undertegnede Comitee magtpaaliggende at komme til Erfa-
ring om, hvormange Disciple der omtrent kunne ventes at ville benytte den 
nye realskole her i byen ved dens Aabning den 1ste Juni, tillader den sig 
tjenstlig at anmode de ærede Forældre, som ønske at betroe deres Sønner 
til Skolens Undervisning, om at anmelde disse, saavelsom deres Alder og 
hidtil modtagne Undervisning, inden Udgangen af Mai Maaned til Comiteens 
Medlem, Professor Suhr, som meddeler dem, som maatte ønske det, nær-
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mere Underretning om Skolens Plan og over Betingelserne ved Elevernes 
Optagelse. 

Comiteen for Realskolen i Vordingborg, den 17de April 1847. 
 

Omtalte professor J.E. Suhr var 
dengang en kendt og agtet borger i 
Vordingborg. 
 
Suhr, Jochum Evans, 1779-1860, 

Skolemand, blev født 10. Maj 1779 

paa St. Croix, hvor hans Fader, 
Niels Bernt S. (d. 1781), den Gang 
var Landsdommer. Hans Moder 

hed Anna Christine født 
Kohl. Efter at have 
modtaget privat Under-
visning blev han 1796 
dimitteret til Universite-
tet, hvor han fik Ud-
mærkelse baade ved 1. 
og 2. Examen. 1799-
1801 gjennemgik han 

det nylig oprettede 
pædagogiske Seminari-
ums historiske Klasse 
og vandt 1802 Universi-
tetets Guldmedaille for 

Besvarelsen af en historisk Prisopgave. S. A.  blev han 

Adjunkt i Odense, 1806 Overlærer i Helsingør, 1815 i  Roskilde, hvorfra han 

1819 blev kaldet som Rektor til Vordingborg. Da den derværende Latinskole 

1808 var bleven omdannet  til en Middelskole med kun 2 Klasser og 3 Læ-

rere, var Discipeltallet i den Grad gaaet ned, at der en Gang kun fandtes 2  

Disciple; men samtidig med at S. blev Rektor, blev Skolen atter en fuldstæn-

dig lærd Skole, og under hans dygtige Styrelse steg Disciplenes Tal i Løbet 

af faa Aar til o. 50. 1841 tog han sin Afsked og blev da hædret med Profes-

sortitelen og et af forhenværende Disciple oprettet Mindelegat. Han døde i 

Vordingborg 1. Sept. 1860. Som Rektor tog S. igjennem Skoleprogrammer-
ne livlig Del i Debatten om alle de Skolespørgsmaal, som paa den Tid vare 

oppe, ligesom han ogsaa meddelte «Historiske Efterretninger om  
Vordingborg Latinskole» (1824-25). Disse Afhandlinger udgav han paa ny 

Latinskolen skimtes til venstre 

I.E.Suhr 

Realskolen som den ser ud nu 
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                                                                  ....... en helt hyggelig, lille lejlighed 
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Storstrømsbroen - på besøg i bropille 24  
Red. af PET 

 

Broinspektør Søren Carstensen har sendt disse usædvanlige og overraskende  
billeder til Guldgåsen. Der er sikkert ikke mange, der har forestillet sig, at der 
findes et sådant ”interiør” i Storstrømsbroen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
                                                                                      Nedgangen til .................. 
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med Tillæg 1843, samlede i 2 Bind under Titelen: «Smaaskrifter af pæda-
gogisk og historisk Indhold». 
 
Herunder ses indskriften på professor Suhrs gravsten, der står på den op-
rindelige kirkegård tæt ved Vor Frue Kir-
ke: 
 

”Professor I.P. Suhr, 1779-1866. 
Dette Minde sattes den faderlige Rector 

af 
paaskønnende fordoms 

Disciple” 
 
(Beklageligvis er både P’et i hans navn og dødsåret 
forkerte. Han hed Jochum Evans Suhr, og han døde 

i 1860) 
 
 

 
Nu følger nogle beretninger om tan-

kevækkende og tragiske hændelser fra år 
1847. Beretningerne fortæller os meget 
om datidens tænkemåde og hele livsop-
fattelse og beskriver forhold, som ville 
være utænkelige i dag. 
 
Onsdagen den 26de Mai 1847: 

 
Mord og Selvmord 
En huusmandskone under Gavnø Birk har i Søndags fjorten Dage efter at 
have hængt sit Barn, en lille Pige, derpaa taget Livet af sig selv paa samme 
Maade. 
Paa Rettestrup Mølle havde hun ved sin Bortgang derfra stjaalet en lille 
Pose Meel. Man bemærkede det snart paa Møllen, satte efter hende og 
indhentede hende, hvorefter hun tilstod Gjerningen. 
Ved sin Hjemkomst gjorde Manden hende Forestillinger om det urigtige i 
hendes Handlemaade, saamegetmere som de ikke af Trang vare drevne til 
Saadant. 
Da Manden derefter gik et Ærinde bort, havde Konen først hængt sit Barn 
og derpaa sig selv ovenover dette. 
Der kan ikke være nogen anden Grund dertil end den Skam, hun har følt 
over Tyveriet, og at hun tillige har aflivet sit Barn kan muligvis ligge i sam-
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me Skamfølelse, idet 
Barnet ikke skulde leve 
og opbevare Erindrin-
gen om en slethand-
lende Moder. 
 

Utaknemmelighed 

imod Gud 

En Bonde nærved Vor-
dingborg skal fornylig 
have solgt en Skeppe 
Rug til en trængende 
for 13, siger og skriver 
tretten Mark. 

Vi ville ikke i dag offentliggjøre hans Navn; thi vi haabe, at han, ved at anven-
de en Smule Eftertanke og ved at give en bedre menneskelig Følelse Rum i 
sit Hjerte, vil finde, at disse tretten Mark af en Arbejder, hvis Dagløn er den 
sædvanlige, ere virkelige Blodpenge paa en Tid, hvor der er saa rig Anledning 
for den, der har høstet Guds Velsignelse, til at lade sin trængende Medbroder 
beholde Skindet paa Kroppen; og at derhos en saadan Udsugen er den sorte-
ste Utaknemmelighed imod Gud. 
 
Onsdagen den 9de Juni 1847: 

 
Umenneskelighed 
I Søndags otte Dage foregik, paa den omtrent en Fjerdingsvej herfra værende 
Herregaard Rosenfelt, en Begivenhed, der vistnok er skikket til at fremkalde 
oprørende Følelser i ethvert menneskeligtfølende Hjerte. En højt frugtsomme-
lig Malkepige skulde om morgenen tidlig ud at malke; men hun erklærede, at 
hun ikke troede sig istand dertil. Det paalagdes hende desuagtet at gaa, men 
da hun kom noget ud paa Marken, vendte hun tilbage, da hun mærkede, at 
Fødselsstunden nærmede sig. Dette forklarede hun ved sin Hjemkomst, og 
det blev da betydet hende, at hun ufortøvet skulde gaa til Vordingborg, for hos 
sin Moder at føde. Pigen gik, men kom ikke længere end udenfor Rosenfelt 
Havegjerde, hvor hun i en Grøft fødte et Pigebarn til Verden. Hun beviklede 
dets Navle med et Tørklæde, indsvøbte det i Græs og i sit Forklæde og fik 
vasket sig selv noget. 
Man ahnede vel Uraad, søgte efter og fandt hende, erfarede, at hun havde 
født, spændte så et Par Heste for en Vogn, lagde et Knippe Halm heri og kør-

Et typisk husmandssted fra 1800-tallet 
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Der blev i årene efter indvielsen bygget til pavillonen, således installation af 
varme og toiletter samt garderober. Der blev også plads til en udvendig 
terrasse med borde og stole.  
 
Derefter begyndte foreninger og borgere at benytte pavillonen til 
generalforsamlinger, familiehøjtider, valgmøder, danseundervisning og om 
sommeren en ugentlig søndagskoncert i mange år med Christoffersens 
familieorkester suppleret med fremmede solister. Borgerne strømmede 
virkelig til disse koncerter. Man gik rundt på pladsen og hilste på venner og 
bekendte og nød måske kaffen i det fri. For mændene sluttede det ofte af 
med en pilsner. Der var dansant om lørdagen med skiftende orkestre, og 
adskillige unge vordingborgere mødte hinanden her og fik en lille ”udflugt” i 
det grønne.  
 
Seminariet havde i en treårsperiode omkring 1950 sine store spirefester i 
pavillonen, hvor alle sejl var sat til.  
 
Pavillonen blev i sandhed et sted, hvor borgere og bønder festede. Der var 
udmærket parkeringsplads, og stedet var nemt at finde i bybilledet. I 1980 
skiftede man navnet ”Kirkeskovspavillonen” ud med ”Medborgerhuset”, og 
det hedder det stadig. Det har ikke altid været en givtig forretning, da den 
gamle bygning var dyr at vedligeholde, og opvarmning og folkehold spillede 
også ind på driften. Omkring 2012 overvejede man at nedrive den gamle 
bygning og bygge nyt, men den beslutning blev ikke ført ud i livet. Mange 
borgere åndede lettet op ved beskeden om, at den gamle pavillon stadig var 
at finde i Kirkeskoven. 
 
Og i dag har Vordingborgskolen lejet Medborgerhuset og bruger det til 
undervisning. Det er dog stadig muligt også for andre at komme indenfor i 
forskellig anledning, men kontakt først ledelsen af Vordingborgskolen. 
 
Kilder: Vordingborg Dagblad, Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg, Google, Seminariets Årsskrift.  
Folkets røst.  

 
 
 
 
 
 

Gruppefoto foran Kirkeskovspavillonen, 
Ca. 1932  (google) 
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Omkring 1871 blev det gamle skovfogedhus nedrevet. 4-5 år senere blev 
der bygget et nyt, som stadig ligger på den gamle festplads. Nu med privat 
beboelse.  

 
Kort tid efter afholdt Det Danske Skyttelav i Vordingborg sin årlige fugleskyd-
ning, som sluttede af i pavillonen med præmier o.s.v. Fuglekongen fik endvi-
dere sit skjold ophængt under loftet i salen. Et billede af pavillonen var moti-
vet på skjoldet. Denne tradition blev gentaget mange år med nye skjolde 
med forskellige motiver. Det gav en pæn samling, som imidlertid blev fjernet 
i slutningen af nittenhundretallet, og nogle af skjoldene kom tilbage til deres 
ejermænd. Også grundlovsdagsudvalget planlagde sine festdage i forbindel-
se med pavillonen.   
Grundlovsdagen var i mange år en festlig dag med optog gennem byen. I 
spidsen faner, derefter regimentsmusikken, veteraner fra 1864 med medal-
jer, måske en deling soldater og til sidst borgere. Turen gik altid fra Slotstor-
vet gennem Algade til venstre af Goldschmidtsvej og ind på festpladsen i 
Kirkeskoven. Ofte var der pyntet med kulørte lamper og måske gang i lidt 
gøgl. Og så forløb festen ellers til hen på de små timer. 

Et billede fra ca. 1950 af springvandet og pavllonen. Springvandet blev fjernet blandt andet 
på grund af drengestreger. På pladsen er der i de seneste år indrettet en legeplads for børn 

med forskellige legeredskaber (Lokalarkivet) 
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te saa afsted til Vordingborg med en Moder, der nylig havde født og med det 
i Græs indsvøbte Barn, opad Byens slibrige Brostene til hendes Moder, som 
ikke vilde modtage hende. Hun maatte saaledes med Barnet forlade den 
unaturlige Moder og gik i sin Forvildelse eller Fortvivlelse ud paa Marken. 
Sagen kom for Politiets Øre; man eftersøgte hende og fandt hende med Bar-
net, begge levende, i en Rugager paa Marienlyst Mark. Der blev øjeblikkelig 
sørget for hendes og Barnets Logi og Pleje. Barnet er imidlertid i Løverdags 
afgaaet ved Døden. 
Man straffer med Rette Barnefødsel i Dølgsmaal, man straffer Barnemord; 
men i Sandhed det skulde ikke meget have forundret os, om et Fruentim-
mer, der følte sin Fødselstime forhaanden, under en saadan afskyelig Be-
handling, under Fødselssmertens haarde Øjeblikke, i den hjælpeløse For-
ladthed og Fortvivlelse, i en Stund, da Bevidsthed neppe altid er klar og le-
vende; - om et saadant smertefølende, forladt, hjælpeløst og maaske fortviv-
let Fruentimmer havde forgrebet sig paa sit Barns Liv. 
Men denne Moder har haft en sjelden Styrke, eller ogsaa har Fortvivlelsen 
givet hende Kraft. At føde Barnet paa Marken, selv (maaske instinktmæssig) 
at betjene sig og Barnet, udholde en anstrengende Kjørsel strax efter Fød-
selen, derpaa, forladt af sin egen Moder, at vanke om paa Marken med Bar-
net; - at udholde dette, dertil udfordres 
hartad mere end menneskelig Kraft. 
Sproget savner Udtryk for ret at kunde 
betegne denne mageløse Behandling 
af Quinder mod Quinder; kun følelsen 
veed at føle det. Vi haabe imidlertid 
med Tiden at kunde meddele vore 
Læsere Udfaldet af denne Sag, da vi 
holde os forvissede om, at Byens nid-
kjære Politimester, Hr. Justitsraad 
Oxenbøll, anstiller den alsidigste og 
strængeste Undersøgelse, paa det at 
Retfærdigheden kan faae sine Ofre, 
Menneskeligheden sit Krav, Følelsen 
sin Fyldestgjørelse. 
 
I denne artikel er datidens retskrivning bibeholdt 
i et forsøg på at fastholde læseren i svundne 
tiders ånd. 
 
Kilder: Præstø amtsavis 1847, P.A. Klein og 
Google. 

 

Rosenfeldt - omtrent en fjerdingvej  
fra Vordingborg 
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Ruinmordet i Vordingborg 1910. 
Af Viggo Jacobi Zuschlag. 

 
Så er vi ved årsskiftet 1909-10, hvor Vordingborg stadig hviler stille og ro-
ligt i læ af ruinerne fra fordums dage. Det er den lille provinsby, hvor stort 
set alle kender alle, og hvad man ikke ved, spørger man om. Den ny kaser-
ne er på vej, Hoffmann er i gang med byggeriet af et varehus midt i Algade 
med alt, hvad hjertet kan begære. Der er god gang i byens liv, men også i 
denne idyl venter det onde, som vi i det følgende skal høre lidt mere om. 

Omkring det gamle færgested var der meget liv. Skibe kom og sejlede igen, 
passagerer blev sat af fra hestevogne, som også medførte post. I dette 
kvarter kom Anna Mathea Elisabeth til verden 28.2.1889 som datter af ar-
bejdsmand Carl Christensen og hustru Ane Kristine Jensen af Vordingborg. 
Anna har sikkert haft en god barn- og ungdom her i det travle havnekvarter. 
To store arbejdspladser, slagteriet og DSB samt mange fiskere, skabte mu-
ligheder for forretninger og anden service, så der har sikkert ikke manglet 
veninder for Anna. Hun blev konfirmeret i Vordingborg kirke den 19.4.1903 
af  pastor Whitte; det var den 1. søndag efter påske, . 

Færgegården i Masnedsund var i mange år et meget vigtigt overgangssted mellem Sjælland 

og Falster. Tegning fra ca. 1850 . (Fra Lillian Etting: Storstrømsbroen og havnene omkring) 
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Lidt om Kirkeskovspavillonen i Vordingborg 
Af Viggo Jacobi Zuschlag 

 

På et gammelt kort over Vordingborg har jeg med tyk pen indtegnet Kirkesko-
ven beliggende sydvest for Kirken, i ældre tid afgrænset af Hellig Gejstes-
mark, nabo til de gamle områder med voldgrave etc. Men i øvrigt lavtliggende 
i forhold til byen. Kirkeskoven var den første del af en halvø, der mod nord 
havde Hellig Gejstesmark og mod syd det lavereliggende terræn kaldet Rør-
bunden. Halvøen bestod således omkring 1860 fra vest til øst af Kirkesko-
ven, gården Marienberg og Oringe, som blev bygget i 1859. 
 
I 1774 solgtes 2. hovedgård, som indeholdt Oringe skov, Roer mose, Græs-
vænge-engene og Kirkemarken. Køberen var den tids store finansmand, 
Reinhard Iselin, tysker af fødsel, som havde held med handel under merkan-
tilismen. Han kaldte godset Rosenfelt, fordi han bar roser i sit våbenskjold. 
Området kom efter at have været på forskellige hænder til storkøbmanden 
konsul Hans Stål fra Vordingborg, som fik skøde herpå. 
 
Ved en auktion i 1852 købte kommunen hele området for 15.000 Rdl, herun-
der Kirkeskoven for 6.870 Rdl. Og hermed opstod nye muligheder for sko-
ven. Der havde i flere år været en skovfogedgård i en lysning i Kirkeskoven, 
hvor folkelivet havde floreret ganske meget, og hvor den lokale skovfoged 
sørgede for de våde varer. Det kunne være i forbindelse med højtidsdage 
som påske og pinse eller fejring af Grundlovsdagen. I forbindelse med smug-
kroen opstod der imidlertid nogen larm, og samtidigt protesterede byens ca-
féejere. Senere medførte det skovfogedens afgang. Han fik flere advarsler og 
bad om godt vejr, men blev alligevel frataget bevillingen og afskediget. Den 
2. maj 1871 vedtog byrådet at bygge en pavillon, som skulle være et kommu-
nalt foretagende, og den 8. maj s.å. blev byggeriet endelig vedtaget – det 
måtte højst koste 4.000 Rdl. med tilbehør. Efter licitation indkom 4 tilbud, og 
tømrermester Olsen fra Vordingborg fik overdraget byggeriet for en pris af 
3.700 Rdl. De gamle aviser fortæller, at byrådet ingenlunde nåede til enighed 
om beslutningen, men byggeriet gik alligevel i gang.  
 
I foråret 1872 var byggeriet så færdigt. Ikke noget stort og prangende, men et 
godt sted for borgerne at feste. Det indeholdt en dansesal, selskabslokaler, 
restauration, scene og beboelse for personalet. Man vedtog den 20. april 
1872 at overgive forpagtningen til den lokale gæstgiver, L.H. Schmidt, for 325 
kr. pr år. Et par dage efter kundgjorde gæstgiveren i den lokale presse, at 
pavillonen nu blevet åbnet for sommersæsonen 1872.  
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 Han sagde til betjenten: En morder grum jeg er; 
betjenten straks nu troede, det var en kold blasér, 
men snart holdt tvivlen inde, ved Gåsetårnet fandt 

man snart den stakkels kvinde – 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 kan det ende som Anna, det var trist, 
elsk eders kære mand og vær tro fra først til sidst. 

 
 
Efterskrifft:  Ovenstående beretning er både dokumentar og fiktion. Det første 
baseret på relevante kilder, det andet for handlingens skyld. 
 
Kilder: Vordingborg Dagblad. Politiets Registerblade. Lokalarkivet i Vording-
borg. Google. Danmarks Borgcenter. Kirkebøger. Eget arkiv. 
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Derefter mangler vi 
oplysninger om 
hendes videre fær-
den indtil julen 
1910, hvor  hun er  
boende i Næstved 
og gift med en itali-
ener ved navn Da-
vid Tebaldi, som 
var former ved 
jernstøberiet i by-
en. Tilsyneladende 
var deres ægte-
skab ikke helt lyk-
keligt blandt andet 
på grund af Annas 
mange besøg i 
Vordingborg for at 
besøge slægt og 
venner.  
 
Det endte da også 
med, at hun op 
under jul forlod sin mand og hjemmet og fik arbejde på Hotel Valdemar i Vor-
dingborg, som var byens største hotel.  
 
Der var et stort folkehold på Hotel Valdemar, da Anna fik job her, blandt an-
dre var der også ansat en ung mand ved navn Doron Ferdinand Kerff født i 
Fredericia 13.5.1890. Han var en af de mange udlændinge, som opholdt sig i 
Fredericia, hvor man havde et fristed for folk med forskellige trosretninger og 
nationaliteter. Han havde hele sin barndom døjet med epileptiske anfald, som 
sammen med et heftigt temperament gjorde hans liv besværligt. Han kaldte 
sig lagerarbejder, men skiftede til at være medhjælper på hotellet. Masser af 
foreninger og private selskaber benyttede hotellet, og mange fremmede bl.a. 
repræsentanter havde en hyggelig base her under deres ophold i Vording-
borg. 
 
Tilsyneladende udviklede forholdet mellem Anna og Doron sig i foråret 1910, 
og hun overvejede at forlade sit hjem og sin mand i Næstved. Denne anede 
forbindelsen mellem de to unge og tog til Vordingborg for at tale Anna til for-
nuft. Han har talt godt for sig, for Anna lovede at vende tilbage til Næstved. 

Hotel Valdemar i Vordingborg, Algade 83. Hotellet blev bygget efter 
en brand omkring år 1900 og var byens selskabelige midtpunkt i 

mange år. Nedbrændt og nedrevet 11. januar 1961. Mange værelser, 
festsal, udstillingslokaler, vognport, stald, forretninger i kælderen , 

lejligheder og værelser til personalet. (Sydsjællands Museum, Lokal-
historisk Forening). 



10 

 

Samtalen blev hørt af Doron, som ikke var indstillet på at sige farvel til Anna og  
prøvede at få hende til at blive i Vordingborg. Efter hans eget udsagn spekule-
rede han allerede da på at ombringe Anna, idet han ikke kunne leve videre 
uden hende. 
 
Og så blev det pinse 1910. Der blev pyntet til fest forskellige steder i byen. På 
Slotstorvet  blev opstillet telte til det sædvanlige marked, og i Kirkeskovspavillo-
nen skulle der være bal både første og anden pinsedag, så folk morede sig. 
Den 16. maj havde Anna og Doron været til marked og har sikkert været i godt 
humør. Aftenen endte med, at de tog en lille ”udflugt” til ruinen i den skønne 
nat. Hvad der var tænkt som en romantisk tur i det grønne udviklede sig til et 
voldsomt  skænderi mellem parterne. Stedet var i resterne af Jomfrutårnet lige 
under Udsigten. Måske fik Doron et af sine anfald og mistede kontrollen over 
sig selv. Med en stor forskærerkniv be-
gyndte han at mishandle Anna, som 
prøvede at værge for sig. Men forgæ-
ves. En senere obduktion af  Annas lig 
viste, at hun først var blevet snittet i 
begge arme samt i brystet, men det har 
sikkert ophidset Rodon i blodrusen, at 
hun stadig var i live. Til sidst skar han 
halsen over på hende, hvorefter hun 
døde på bænken. Det var den 17. maj  
kort efter midnat, at mordet skete.  
 
Efter ugerningen tumlede Doron hen 
over Ruinen og videre gennem Kirke-
skoven. I pavillonen brød han lige ind 
på det fyldte dansegulv, masede sig ind 
mellem parrene og råbte: ”Jeg har lige 
myrdet en kvinde på Ruinen ved Udsig-
ten.” Derefter fik han et epileptisk anfald 
og styrtede om på dansegulvet med 
krampeanfald og fråde om munden. Stor ståhej med masser af uro i salen og 
råb om hjælp til Doron. Under alt dette kom han til sig selv og fik tvunget sig vej 
ud af pavillonen.  
 
Han nåede Næstvedvej og begav sig mod Lundby, idet han ville tage det første 
iltog til København. Men det nåede han ikke; han blev arresteret og anbragt i 
arresten i Vordingborg. Annas mishandlede lig blev bragt fra Ruinen til sygehu-
set, hvor det senere skulle obduceres. 

Her er mordstedet i Jomfrutårnet. Krydset 
markerer stedet for ugerningen (Danm. Borg-
center: Tidsliniebilleder). - I min tidligste barn-
dom var min far og jeg en tur på Ruinen. Efter 

en regnfuld nat var der fra bænken og ned 
dannet en kanal af nedbøren. Min far hævde-
de, at det var Annas blod, der havde ædt sig 

ned i jorden, og at der nætterne til den 17. maj 
var hørt skrig og råb fra stedet 
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Samme dag kom morderen i grundlovsforhør og erkendte alt. Med stor an-
ger beskrev han sin egen ugerning overfor Anna, som ellers havde værget 
godt for sig, inden hun døde. Han blev senere på året idømt en langvarig 
fængselsstraf og blev indsat i Horsens Tugthus. Den 1.11.1917 blev han 
løsladt, men da var han hårdt ramt af sygdom. Hans nye hjem var Rosagade 
108 i København senere ændret til Sleipnersgade 108. Han døde her den 
21.12.1918. Anna blev begravet fra Vordingborg kirke 22.5.1910 og fik sin 
grav på Vordingborg gamle Kirkegård. 
 
Det frygtelige mord gav genlyd i by og på land under navnet ”Mordet i Gåse-
tårnet”. Det blev omtalt i mange aviser, ligesom der blev forfattet skillingsvi-
ser om det. Forfatteren Julius Strandberg har gjort følgende vise på melodi-
en ”Det var en lørdag aften” eller ”Jens Vejmand”. (Det skal bemærkes, at 
mordet ikke har noget at gøre med Gåsetårnet). 
 

 
 

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 på den bløde vold 
en kvinde ligge henslængt  – 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 så såre let til had, 
det havde hun ej anet, da hun drog ud så glad. 

 
Den lille, skønne Anna just skulle sige farvel 

til manden, som hun tjente på Vordingborg Hotel, 
for hun var gift i Næstved og skulle hjem igen, 
det hued ikke Kerff, hendes 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, når man letsindig er. 
Sit lille hjem og manden hun aldrig skuer mer. 

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

Først da han over halsen et voldsomt snit nu skar, 
udånded stakkels Anna, hans mordlyst stilled var. 


