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HØST 

Nu er det længe siden,  
men end det gemmes i mit sind -  

hvordan i barndomstiden  
den kære rug kom ind 

                                                                              
                                           Jeppe Aakjær 
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Kjølholm 

Af Vagn Boberg Nielsen 

 
Kjølholm ligger på Mønvej 135 og ejes af Anne-Marie Jensen og Hanne 
Jensen. Gården har matrikel nr. 17. I den gamle 1688-matrikel havde den 
nr. 8. I ”Bakkebølles Historie” af Torben Rasmussen er den beskrevet på 26 
sider. Her er et lille uddrag: 
 
Gården lå oprindelig inde i Bakkebølle by. Det var den 8. gård fra øst lige 
vest for Toftegård. Derfor hed den nr. 8 allerede i 1523, hvor fæsteren hed 
Jep Hansen i mandtals- og landgildelisten ved Christian den 2.’s overtagel-
se af krongodset. 
 
I lensregnskaberne fra 1609 hed fæsteren Rasmus Mortensen Kåre, men i 
1631 overlader han halvdelen af gården til sønnen fra Toftegård, Lars Ol-
sen. I 1632 fæster denne også Diersdal, så i 1634 må Rasmus Kåre tage 
den afgivne halvdel tilbage. 

Året efter må sønnen, Morten Rasmussen, på banen. Han skal have noget 
mere konkret at beskæftige sig med. Han har 2 lejrmålssager kørende med 
2 søstre, som han har gjort gravide. Han må gifte sig med den ene, Kirsten, 
og overtage begge halvgårde. Han bliver en af den tids store svineavlere 
(sandsynligvis 2-4 søer). 

Gård nr. 8 - Matrikel No. 17 - ”Kjølholm” (”Engelbrethsminde”) 
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styrelse sad Philip Brorsen, rentier Theisen, konsul L. Peter-
sen og forretningsfører P.H. Møller. Foruden formanden ud-
gjordes bestyrelsen også af overretssagfører Salicath, ridder 
af Dannebrog, og landsretssagfører N.H. Brorsen, som også 
var medejer af en virksomhed i Færgestræde i  Nykøbing F. 
 
I 1933 blev Vordingborg Tømmerhandel og Vordingborg 
Jernhandel lagt sammen. H.C. Brorsen overtog ledelsen i 
1937. 
 
I 1981 blev ejendommen Algade 36 solgt til Vordingborg 
Kommune og i 1982 blev den omdannet til 3 ejerlejligheder. 
Firmaet flyttede ud på Broværket – samtidig kunne Tim Bror-
sen fejre 25års jubilæum. - Firmaet hedder i dag ”Fog Træ-
last-og Byggecenter, Vordingborg”. 
 
Kilder: Dansk handel og industri, bd. 1, Danmarks søfart, handel og industri, 

2. bind, øerne, udg. 1915-18, artikler fra lokale aviser, diverse arkivalier fra 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, tinglysninger matr. 82 a – samt skøde-

panteprotokol i Vordingborg 
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I året 1906 fratrådte forretningsfører Hans Jacob Borch Gü-
moes, og i hans sted kom Peter Hanefeld Møller. I 1909 blev 
savværket på ny hærget af en brand, og denne gang blev 
det ved genopførelsen udvidet med alle slags snedkermaski-
ner. Tillige opførtes et større snedkerværksted samt en la-
gerbygning. 
 
Den 1. april 1915 overgik virksomheden til et aktieselskab 
under firmanavnet ”A/S Vordingborg Trælasthandel”, og fir-
maet omdannedes til et aktieselskab med Philip Brorsen 
som formand for bestyrelsen og direktør. Samtidig igangsat-
tes en fabrikation af papkasser. 
 
I de snart 50 år forretningen har fungeret, har den altid haft 
det held at have dygtige driftledere, og efterhånden udvide-
des forretningen til at føre trælast, bygningsartikler såvel som 
støbegods. 
 
I 1917 overtog Philip Brorsen hele aktiekapitalen og fortsatte 
firmaet som ”Vordingborg Tømmerhandel”. På denne basis 
blev virksomheden drevet indtil 10. april 1923, da den igen  
overgik til at blive et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 
300.000 og under det nuværende firmanavn. Købesummen 
angives i skødet til kr. 272.620. Philip Brorsen fortsatte som 
direktør og formand, indtil direktørstillingen den 1. juni 1934 
blev overtaget af hans søn, Hans Christian Brorsen, der fra 
1926 havde været knyttet til firmaet som prokurist.  
 
Man fik bygget et moderne save- og høvleværksted samt et 
maskinsnedkeri, der med tiden undergik adskillige udvidelser 
og forbedringer, så det blev fuldt moderne med de nyeste og 
bedste maskiner. Ved altid at levere 1ste klasses arbejde og 
ekstragode materialer skaffede maskinsnedkeriet sig anseel-
se og kunder langt udenfor det naturlige opland. 
 
Firmaets omsætning steg fra år til år. Støt og roligt arbejdede 
man sig frem, så man kom op blandt Vordingborgs betydelig-
ste og mest anerkendte virksomheder. I aktieselskabets be-
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Ved hans død i 1649 overtog broderen hele gården; men året efter fik Oluf 
Reff fra Lekkende halvdelen. Allerede 1651 overtager Jens Hansen Holst 
Bødker, Kirstens far fra Knudsby, gården. Hans søn, Peder, fik halvdelen i 
1657; men Peder overtog i 1662 gård nr. 2 Bakkegården, og faderen flyttede 
med. Peders farbror Jens Mortensen Kåre, der er født på gården, overtog 
Peders halvdel, og en svoger Hemming Madsen overtog Peder Holsts halv-
del. 
 

Den hårde Lenstid 
Begge halvgårde var forarmede efter svenskekrigene. Vordingborg Krongods 
var forpagtet ud til Jens Lauritzen, Nysø. Han havde mange penge til gode 
hos kongen, da han og broderen Jørgen Lauritzen havde finansieret en del af 
kongens udgifter til svenskekrigene. Nu lod han det gå ud over bønderne. I 
1668 tog Jens Lauritzen Hemming Madsens korn på roden, og i 1673 var 
begge halvgårde yderligere forarmede. 
I 1683 overtog Jens Mortensen begge fæstemål. Han var et hidsigt gemyt og 
blev flere gange irettesat i retten og måtte lide og bøde ifølge loven. 
 

Brand 
I 1700 brændte først Rønholm og dernæst Kjølholm med få dages mellem-
rum. Sandsynligvis var det påsatte brande. Retten blev sat med birkefogeden 
som dommer og 8 stokkemænd som tingvidner. Husmanden Niels Hjulmand 
blev anklaget for at have anstiftet de 2 brande. Trods belastende indicier blev 
han frikendt for brandstiftelsen; men han blev idømt en bøde for sine kraftige 
trusler om, at de 2 gårdmænd ville få en ulykke sammen med 2 andre. Han 
skulle også betale sagens omkostninger, og så skulle han anbringes på Bre-
merholm til pengene var betalt. Han døde 14 år senere efter at have været 
mange år på Bremerholm. 
 
Jens Kåre døde i 1710. Hans enke Maren Knudsdatter drev gården med bro-
deren Jens Knudsens hjælp, indtil sønnen Morten Jensen Kåre overtog fæ-
stet i 1725; han døde dog allerede i 1728. 
 
Enken Gyde Nielsdatter giftede sig med Lars Jeppesen fra nabogården nr. 7, 
som derpå overtog gården. Han dyrkede i lighed med de andre Bakkebølle-
bønder en ”hobby”, der gik ud på ulovlig træhugst- og salg fra skoven. Han 
blev pågrebet af myndighederne en nat i færd med at udskibe træ. 
 
Lars døde allerede 1734, og Gyde giftede sig da med Hans Hansen Soldat, 
som sad på gården de næste 34 år. I 1754 mistede han 3 heste af hestesy-
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ge. Det var der mange, der gjorde i den periode, hvor Hans Hansen havde 
gården. Det ses, at han igen i 1763 får hjælp til køb af bester (heste). 
 
I 1768 afgiver Hans Hansen på grund af alderdom og svaghed fæstet til 
”aftakket” landssoldat Hans Christian Pedersen. ”Den gamle aftægtsmand” 
skal have lov til at opholde sig på gården til sin død. 
 

Ryttergodsets salg 
Vordingborg Ryttergods blev i 1774 solgt på auktion. Det blev delt i 12 god-
ser. Bakkebølle kom til at høre under gods nr. 11, Høvdingsgaard. Der blev 
nu lang vej for bønderne til hoveriarbejdet. - Gods nr. 10 og 11 blev købt af 
Lillienskjold. Han kaldte gods nr. 10 Lilliendal. Det endte med, at Bakkebøl-
lerne kunne nøjes med at tage på hoveri på Lilliendal, men der var alligevel 
lang vej til hest eller med vogn. 
 
Hans Christian Pedersen afgiver i 1789 fæstet til Jens Andersen. Gård nr. 8 
lå på det tidspunkt lige øst for Rosnæs. Det var en tolænget T-gård. Da Lars 
Larsen Stage red til København for at købe Bakkebøllegårdene fri på auktio-
nen den 25. november 1795, tog Jens Andersen med; han var nærmeste 
nabo. Årsagen til auktionen var, at ejeren af Lilliendal og Høvdingsgård Niels 
Lunde Reiersen var død uden at efterlade sig arvinger. 
 

Frikøb og udskiftning 
Forud for dette var forløbet en retssag i 1792, fordi halvdelen af Bakkebølle-
bønderne var blevet væk fra hoveriarbejdet, så man fik ikke høstet alt høet. 
Bønderne blev idømt en bod; men de ville ikke betale. Dette oven i den lan-
ge vej til Liliendal var grunden til, at bønderne besluttede, at de ville købe 
deres gårde fri. 
 
Reiersen var ved sin død en af landets rigeste godsejere. Han efterlod 5 
gældfrie godser samt lige så mange rede penge som værdien af disse 5 
godser. Han havde tjent sine penge som direktør for og medejer af Asiatisk 
Kompagni. 
 
Lars Stage og Jens Andersen red til København og forhandlede med Reier-
sens inspektør, Engelbreth. De fik forhandlet lempelige vilkår igennem. De 
16 bakkebøllebønder kunne nu frikøbe deres gårde med pant i den Reier-
senske Fond, som Reiersen havde testamenteret sine penge til. Senere ind-
friede bakkebøllerne en væsentlig del af deres gæld ved at fælde skov i 
Strandskoven. 
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Vordingborg Tømmerhandel 
 
Vordingborg Tømmerhandel blev grundlagt i 1869 som et 
kompagniskab mellem følgende fire købmænd i Vordingborg: 
Konsul Stie Tønsberg Bruun, konsul Carl Vilhelm Gümoes, 
grosserer Edvard Møller og købmand Victor Bjørn. Hertil 
kom senere endnu tre parthavere, nemlig købmændene 
Breit, Ladhoff og Hjort. Som forretningsfører ansattes Philip 
Sørensen. Han afløstes i 1877 af Peter Johan Abildgaard, 
som igen senere afløstes af Jacob Borch Gümoes i 1884. 
 
Det er lykkedes at finde tinglysningen af interessentsel-
skabskontrakten d. 30 august 1869 i skødepanteprotokollen 
for Vordingborg byfoged. Den er godkendt af kong Christian 
d. lX. Philip Sørensen køber rytterstalden d. 12 juli 1869 – 
det er her trælasthandlen kommer til at ligge. 
 
Det har nok været et ret voveligt foretagende på den tid at 
begynde en sådan virksomhed i en by som Vordingborg, der 
havde et indbyggertal på knap 4.000 personer by- og land-
sogn inkluderet. Brugen af træ var den gang langt fra så al-
mindelig som nu, og større foretagender tog helst deres for-
syninger fra hovedstaden eller ad direkte vej. 
 
I 1877 solgte interessentselskabet sin ejendom Algade 36 og 
flyttede tømmerhandlen til Masnedsund, hvorfra den dog 
allerede året efter flyttedes tilbage til Algade 36. Sidst i 80er-
ne købte man en gammel stubmølle i Bakkebølle, som efter 
at være blevet genopført på tømmerpladsen blev anvendt 
som savmølle i nogle år, hvorefter den afløstes af et damp-
savværk, der tillige havde høvle- og pløjemaskine og fabrike-
rede drittelstave. 
 
Savværket nedbrændte 16. august 1902, og virksomheden 
blev derefter flyttet til den nuværende savværksplads mellem 
Heibergsvej og Kirkeskoven. Samtidig foretog man en bety-
delig udvidelse, bl.a. med kehlemaskiner til fabrikation af 
lister o.a. 
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Vordingborg Færgegård 
hed i gammel tid Hvidenger Færge. I 1634 havde Mikkel 
Mortensen fået ventebrev på denne færge efter faderen Mor-
ten Soling. Mikkel Mortensen var blevet søofficer i 1628. Han 
deltog bl.a. i 1644 i søslagene ved Listerdyb, Kolberger Hei-
de og Lolland, men her gik hans skib Neptunus op i flammer. 
Han måtte også i lide den tort at tilbringe en nat i bolten ved 
sit skibs stormast. I 1645 var det meningen, han skulle over-
tage embedet på Færgegården. Faderen mente dog ikke, 
han var egnet – men den beslutning blev omstødt af kongen, 
der mente, at Mikkel ikke kunne gøre for, at hans far var en 
”Bærenhyter”. 
 
Bærenhyter: I ”Ordbog over det danske sprog” står der føl-
gende forklaring: 
Bærenhøjter, en. (-hyter. Moth.B516).(ænyd. bærenhyter; 
efter nt. ell. ty. bärenhäuter, af bärenhaut, bjørneskind (jf. I. 
Bære og Bjørn); egl.: person, der ligger (og driver) paa en 
bjørnehud, jf. Kalk.V.104 u. Bjørnehud; nu næppe br.) dag-
driver; ringe menneske. skulde da nogen Skvaldrer, eller 
Bærenhøiter skjælde Dig ud for en Suurfitte. HGvSchmidten.
(Heib.Pros.X.422, parodi paa JBaden.Horatius.). Meyer. 
Kilde: Historisk Samfund for Præstø Amt, årbog 1913 

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 
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I 1796 blev gårdene 
brandforsikret. En-
gelbreth var i Bakke-
bølle med planerne 
for udskiftning. Den 
15. september sender 
han et brev til land-
måler Grønholm i 
Allerslev med anmod-
ning om at påtage sig 
Bakkebølles udskift-
ning. 
 

Familien Bagger 
Jens Andersen kunne 
ikke oversskue ud-
skiftningen, så den 
13. maj 1797 over-
drog han med hustru-
ens samtykke gården 
til Niels Adolf Bagger, 
der var forvalter på 
Nysø. Engelbreth 
kendte ham som ad-
ministrator på Nysø. 
Bagger var gift med 
Louise Floor. De hav-
de 4 små sønner. 

Da Bagger først skulle købe gården og dernæst flytte den ud på overdrevet, 
var det så stor en udgift, at han måtte ty til Engelbreth og bede om et ekstra 
lån. Han fik da også et lån på 1300 rigsdaler fra den Reiersenske Fond. 
 
Han kvitterede ved at kalde gården Engelbrethsminde. Bagger lod sig frivilligt 
flytte ud på overdrevet og ved lodtrækningen trak han den lod, der lå ind mod 
Vestenbæks byskel. 
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I 1798 var det sidste gang, man høstede de gamle lodder. Bagger tog som 
første mand overdrevet i besiddelse i efteråret 1798. I sommerens løb havde 
han fået ryddet mange træstubbe og sten på jordlodden. Stenene blev stillet 
op som gærde ind til Vestenbæk. - (I sommeren 2015 blev dette gærde flyt-
tet mod syd og står nu som byskel mellem Bakkebølle og Vestenbæk syd for 
den nye rundkørsel). 
 
Den 18. oktober 1798 solgte Bagger hjemstedet inde i Bakkebølle by øst for 
Rosnæs til husmand Niels Jensen for 300 rigsdaler. 
1808 flyttede husmand Lars Kjøl og hustruen Barbara ind. Der skulle bygges 
hus til Lars Kjøl, og han fik et stykke jord.  
 
Brand igen 
Madam Bagger havde 2 piger, hvoraf Barbara gik til hånde ved bagning og 
brygning, og i maj 1809 var hun kommet for at hjælpe. Madam Bagger hav-
de selv hedet ovnen. Barbara så, at der var faldet ler ned fra ovnfjælen og 
efterfølgende, at der slog ild op fra skorstenen. Det endte med, at længen 
brændte; men gården blev reddet. 
 
I 1808 havde postmester Amundin i Vordingborg anmodet om bistand til sit 
arbejde som postfører over Storstrømmen, da færgen var opholdt i 10 dage i 
Gåbense pga. voldsomt vejr i tøbrudstiden. 
 
Bagger kom da også til Møn over Kalvehave-Koster, men blev opholdt et par 
dage ved Grønsund Færge, inden han nåede frem med Lollandsposten. - I 
1817 mistede han sin ældste søn, Søren Lorentz, der sejlede ved Bergen. 
 
Statsbankerotten tog hårdt på Bagger, og da pengekrisen efterfulgtes af 
nedgangstider, kunne han ikke klare juni termin 1817. Lånet blev sagt op, og 
han fik besøg af kongens foged i maj 1819. Der blev gjort udlæg i besæt-
ning, redskaber og indbo. Indboet var ligesom bygningerne af god kvalitet 
uden at være prangende. Der var 4 køer + kvier, 5 heste, 1 griseso og 3 gri-
se. - Det mest værdifulde indbo var en jernbilæggerovn. 
Han fandt det da klogest at overdrage gården til sønnen, Carl Adolf Bagger, 
der var 23 år, og selv gå på aftægt på gården. De fik dog først udfærdiget 
aftægtskontrakten i 1829. Carl blev siden gift i 1833 med Ane Sofie Hansdat-
ter fra Tingslettegården (Højgård). 
 
I 1862 overdrog Carl gården til sønnen Lorenz gift med Kirsten Andreasdat-
ter, der var fra Rosnæs. Kirsten og Lorenz fik 7 børn. Den ældste datter, 
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den Værdi og af den Vigtighed, at en enevældig Myndighed skal fremme 
den, fremfor saamange andre vigtige Forhold i Staten, hvor man ikke altid 
lægger slig Iver og Nidkjærhed for Dagen; derom kan, hos retsindige Stats-
borgere, Meningerne med Rette være heelt forskjellige. - (Avisens retskrivning 

fra 1847 er bibeholdt). 

 
Skat på spillekort 
I Danmark blev der i 1660 indført stempelafgift på spillekort. Frem til 1847 
var der forbud mod indførelse af spillekort, og en grosserer Holmblad havde 
eneret på fremstilling. Den danske stat havde frem til afskaffelsen i 1990 en 
årlig indtægt på to millioner kroner på spillekort. 
 
En storsmugler 
En købmand fra Møn, Frederik Krag Juel Vind Frellsen, skulle vise sig at 
blive en af datidens formodentlig største smuglere. Han startede allerede i 
1823 med at smugle korn til det brændevinsbrænderi, han havde sammen 
med sin købmandshandel. Og selv om han og hans hjælpere blev opdaget, 
fortsatte han tilsyneladende ad sin nye, alternative karrierevej, som førte til, 
at han i 1835 mistede sit borgerskab som købmand i Stege. Man skulle 
dengang have borgerskab i en købstad for at måtte drive handel eller hånd-
værk, så det har været en straf som hele familien kunne mærke – ligesom 
de høje bøder, der skulle betales eller afsones, også i høj grad må have 
påvirket familielivet. Familien Frellsen flyttede herefter til København, men 
Frederik Frellsen fortsatte sine smuglerier. Han havde nu ikke længere be-
hov for korn til sit brændevinsbrænderi, så han kastede sig over klude, som 
dengang var en vigtig råvare i papirindustrien og derfor belagt med udfør-
selsforbud. Senere var det spillekort, han smuglede, og han begyndte efter-
hånden at operere over en stor del af Sjælland og omliggende øer.   
Til sidst blev han dog atter arresteret, og vi møder ham som Kriminal- og 
Politiretsassessor Rothes ledsager i Vordingborg 1847. 
 

Kilde: Tekst og fotos Google 

 
 
 
 
 
 
 

En smuglerbande angribes af toldbetjente 
(Google) 
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Vordingborg 1847 
Red. af PET 

 
I lokalarkivets samling af eksemplarer af Præstø Amtsavis fra 1847 finder 
man mange interessante beretninger fra en tid, der ligger næsten 170 år tilba-
ge. Avisen blev udgivet 1847-49 af Jørgen Ove Willerup, som kom til Vording-
borg i 1846 og etablerede sig som boghandler og bladudgiver. - Læs mere 
om Jørgen Ove Willerup i Guldgåsen nr. 2 fra april 2016. 

 

Præstø Amtsavis og Avertissementstidende 
 
Vordingborg den 3. august 1847: 

Høst 
Høsten er her i fuld Gang og lover i det hele taget et rigeligt Udbytte. Paa 
nogle steder, som f. Ex. henad Nestvedkanten, har man allerede Rug i Lader-
ne. Den næsten uafbrudte Tørke har gjort, at Rugen og de blakkede Ærter, 
samt Bygget kommer omtrent samtidig. Ogsaa Havren ligger allerede flere 
Steder afmejet.  
Man har ikke heromkring bemærket nogen Sygdom på Sæden; ejheller have-

Kartoflerne hidtil iaar Tegn på at være angrebne.  

Vi erfare, at Regeringen netop har forbudt at anvende det hertil Landet ind-

kjøbte russiske Rugmel til Brændeviinsbrænden. 

 

Vordingborg den 29. august 1847: 

Kortsmugling 
Som bekjendt var Kriminal- og Politiretsassessor Rothe for en Tid siden og-
saa her i Byen for at opsnuse, hvo der kunne have handlet eller spillet med 
ustemplede Kort. For at han rigtigt kunne faae Synderne frem for Dagens Lys, 
havde han medtaget den ellers arresterede Kjøbmand Frederik Krag Juel 
Vind Frellsen, at denne kunde angive sine mulige Forbindelser. Sagen maa 
have ligget det Offentlige umaadelig stærkt på Hjerte siden – som man siden 
af ”Fædrelandet” saae – at bemeldte Rothe havde faaet Enevoldsmagt til at 
sætte Ret, hvor han vilde, til at arrestere hvem han vilde og, i det hele taget, 
til i denne dag at tee sig som han vilde. De vedkommende ordinære Forhørs-
dommere vare saaledes, hvor han kom frem, ikke betroede til at undersøge 
denne mageløs vigtige sag. 
Det gik vel her, som flere Steder, over hvilke Banbullen svævede, at nogle 
Kjøbmænd uden videre tilstode, at de havde faaet nogle ustemplede Kort, ja, 
en Fragtmand blev endog foreløbig arresteret; men om en saadan Sag er af 
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Rasmine, blev gift med Hans Rasmussen på Stensvedgaard. Den yngste 
søn, Gunnar, købte Skovholm i Stensved. 
 
Sønnen Vilhelm blev i 1906 gift med Agnete Nielsen fra Svendborg. De 
overtog gården og byggede nyt stuehus året efter. Samtidig skiftede går-
den navn til Kjølholm. Navnet kom af den mark, der havde tilhørt husman-
den Lars Kjøl. 

 
Vilhelm Bagger var en vågen og udadrettet mand, som var med til at opret-
te Nyråd Brugs i 1920. Han var endvidere en af initiativtagerne til opsættel-

sen Bakkebøllestenen. 

”1795 25. november købte Lars Stage og Jens Andersen  
på egne og bymænds vegne Bakkekebølle til selveje   

Denne sten rejste by og slægt - mindes køb fra hoveri og ægt  
vidner om et værk - enighed gør stærk” 
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Da det var hårde tider i 30-erne,  var han ivrig tilhænger af landbrugets pro-
testbevægelse, L.S. (Landbrugernes Sammenslutning). Han var forkæmper 
for JAK - Jord, Arbejde og Kapital, der drev bankvirksomhed. Vilhelm var 
formand for den lokale JAK-afdeling. Han havde en årrække kontor på Kjøl-
holm med ansat kontormand. JAK-banken gav rentefrie lån, hvis man i en 
årrække havde haft en rentefri opsparing. 
 
I 1938 gik gården på tvangsauktion og blev overtaget af Kristine og Svend 
Jensen. Kristine var datter af Rasmine, født Bagger, på Stensvedgaard. 
Svend Jensen døde i 1954. Kristine fortsatte med datter og svigersøn, Ing-
rid og Ebbe Christiansen, som bestyrere; de overtog imidlertid Skovholm i 
Stensved 5 år senere. 
 
Der var andre bestyrere op til 1967, hvor datter og svigersøn, Grethe og Ole 
Jensen, overtog Kjølholm. 
 
Ved ekspropriationen til militær øvelsesplads på Kulsbjerg i december 1969 
overdrages 4,5 ha. 
I 2000 eksproprieres 1 ha til amtets salthal mm. 
I 2010 eksproprieres til færdiggørelse af cykelsti mellem Nyråd og Sten-
sved. 
I 2013 eksproprieres 10,5 ha (2 marker syd for landevejen og 1/3 af marken 
foran haven) til industrigrunde ved afkørsel41.  
Kjølholms areal er i dag 23,3 ha. 
 
I 1992 bliver mælkekvoten solgt, og køerne krydses med Hereford. Således 
er der i dag er en ammekobesætning på 25 moderdyr. Samme år omlæg-
ges til so- og slagtesvinebesætning, hvilket ophører i 2010. 
 
I 1998 sælger Grethe og Ole halvdelen af gården til datteren Anne- Marie, 
og der bliver dannet et I/S.                             
 
I 2015 sælger Grethe og Ole anden halvdel til datteren Hanne, og hun ind-
går i I/S Kjølholm. 
 
I dag bor hele familien på Kjølholm: Grethe og Ole, Hanne og Anne-Marie, 
som begge er lærere, Ida-Marie (datter af A-M født i 2010) og Anna-Kristine 
(datter af A-M født i 2011). 
 

Væsentligste kilde: Torben Rasmussens Bakkebøllehistorie 
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Kanonen blev afsløret på sin 
plads foran KulturArkaden, 
og derefter blev der holdt 
taler, afskudt kanonskud, 
sunget kanon-kor, spillet 
kanon-jazzmusik, spist både 
kanon-kage og kanon-kugler 
samt drukket både vand og 
vin.  
 
De mange fremmødte gæ-
ster – små hundrede var der 
vist – holdt ud til langt hen 

på eftermiddagen; det var alt i alt en kanon-hyggelig sammenkomst for by-
ens borgere.  
 

 
 

Lokalhistorisk Forening sender en stor tak til alle,  
der mødte op og viste interesse for arangementet 

 
 

Så er der serveret - kanon-kage og kanon-kugler 

Lidt at drikke til kanon-føden 

Er den ikke kanon-flot? 

VORDINGBORGSKOLENS HISTORIE 
Den 11. oktober 2016 kl. 19 holder Lokalhistorisk Forening i samarbejde 
med Vordingborg Bibliotek årets sidste foredragsaften. Forstander Jette 
Rønne og tidligere lærer Karin Møller vil fortælle om Vordingborgskolens 
historie. - Vi mødes som sædvanlig i KulturArkaden.. 

Arrangementet vil blive omtalt i uge-og dagspressen 
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Olga overlevede med svære skader og var længe indlagt på Vordingborg Sy-
gehus. 
Efter at have udstået sin straf i Horsens Tugthus rejste Thorvald til Køben-
havn og indledte dér en kriminel løbebane, men det er en anden historie, som 
ikke skal fortælles her.  
 
Trods meget arbejde med lister og diverse registre har det ikke været muligt 
at spore Thorvalds død og begravelse. 
 
Kilder:  
Avisreferater fra Vordingborg, Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg,.   
S .Tage Jensens artikel i Kriminalitet gennem tiderne,  
Polske landarbejdere i Danmark, Wikipedia. Eget arkiv, diverse kirkebøger, 
Grethe Langesøe Wich og Lis Jensen 
 
 
 
 

”Kanon” kanon-indvielse 
PET 

 
Fredag d. 4. marts 2016 kl. 13.30 blev den gamle kanon, der tidligere stod 
foran museet, opstillet ved KulturArkaden i sin nye lavét fremstillet af Vording-
borg Produktionsskole. 
 
I den anledning havde Lokalhistorisk Forening for Vordingborg inviteret til ind-
vielsesfest – og det blev virkelig en kanon-fest.  

Kanon-talen blev holdt af byrådsmedlem 
Asger Diness Andersen 

Kanonen på sin nye lavét 
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Det flydende hotelskib, ”Chancen” 
Fortalt og redigeret af Brian Devantie 

 

Da det først i 1930'erne var endeligt besluttet, at der skulle bygges en Stor-

strømsbro, blev der naturligvis sat mange kræfter i gang også lokalt, hvor 

mange indså, at der kunne tjenes penge på dette herlige initiativ. Det lille 

samfund i Masnedsund begyndte at tænke i kreative baner blandt andet 

ved at indrette værelser og pensionater til bespisning; dengang var det jo 

trods alt småt med pizzariaer. De lokale beværtninger udviklede sig imidler-

tid og sørgede for at være klar til at servicere de mange nye tilflyttere, som 

man regnede med ville blive en følge af det store broarbejde. Enhver fami-

lie, der havde et lille værelse, ville ganske sikkert få nye logerende. 

På havnen ankom noget, der lignede en minestryger, der trængte til at 

komme under kyndige hænder. Smede skar store, firkantede huller i skro-

gets sider, og snedkere isatte vinduer og døre. Agterude blev der indrettet  

en formidabel beboelseslejlighed, restaurationskøkken og forskellige facili-

teter, som hører til i restaurationsbranchen.  

Båden blev ombygget, alle skotter blev fjernet således, at der fremkom ét 

stort lokale. Forude blev der indrettet toiletter med mere. De rustne skibssi-

der blev indvendig beklædt med smukke mahognipaneler, der igen påmon-

teredes diverse former for lampetter og lignende. 

 

Storstrøms Restauration - også kaldet ”CHANCEN” 
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En prægtig lysekrone med facetslebne prismeglas blev ophængt i loftet. 

Grønne gardiner af svært stof med klunkekugler hele vejen rundt blev hængt 

for vinduerne, og lokalet endte med at få et orkesterpodie. I midten var der et 

lille felt beregnet til eksotisk dansende par. Borde og stole blev stillet op rundt 

omkring, og dansen kunne nydes til smægtende Hawaii-toner. Dybt nede i 

skibets bund løb en smal gang fra for til agter. Her indrettedes 4o værelser. 

  

Ideen med ”Chancen”, som hotelskibet blev kaldt, og som skabtes af lokale 

folk – bl.a. to proprietærer, der havde deres gårde på Masnedø samt lokale 

honoratiores fra byen, fik ikke den forventede succes. Man havde forestillet 

sig, at denne perle af et restaurationsskib i højeste luksusklasse måtte blive et 

aktiv af de store, når folk drog til Vordingborg for at følge byggeriet af broen 

på nært hold. Da skibet stod færdigt, blev det slæbt over til havnen på Masne-

dø og fortøjet tæt ved broen. Der blev sørget for transport for tilkommende 

gæster, der blev arrangeret aftener med orkestermusik, tjenerne blev iklædt 

styrmandsuniformer med gulddistinktioner på skuldrene, striber på ærmerne, 

manchetskjorte og ”propel”. Mandlige gæster kunne ikke komme ombord 

uden slips.  

 

Den forventede strøm af turister, der på tæt hold ville følge arbejdet med bro-

en, udeblev, og efter et års tid blev båden solgt. Den nye ejer, F.C Bønne-

lycke, valgte at flytte skibet om på sydøstsiden af Masnedø, faktisk for enden 

af Pilealle. Op til fløjdørene blev der bygget en bred trætrappe med snoet ge-

lænder, ud mod vejen blev der indrettet en lille have, og der blev på skibssi-

den malet med store guldbogstaver: ”Chancen”. Bønnelycke valgte at satse 

på de mange broarbejdere, og værelserne i bunden af skibet blev overtaget af 

både stuepiger og rengøringspersonale med mere.  

 

Efter nogle festlige år, hvor F.C. Bønnelycke, der tidligere var tjener på Nørre-

bro, havde gjort ”Chancen” til et lille stykke løsrevet Nyhavn, der var strandet 

på Masnedø med de glæder, som friske og naturlige piger kunne tilbyde, måt-

te der lukkes ned.  

 

Vores lille samfund, hvor alle kendte hinanden, tillod ikke de voldsomme side-

spring. En mand havde næppe forladt restaurationen, før alle vidste, hvad det 

ophold betød. Byen og samfundet var ganske enkelt for lille til at give plads til 
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indlagt på sygehuset. Her døde Franziska af sine svære skader, og senere 
døde også Nicolai. Hans kone, Olga, svævede en tid mellem liv og død, men 
hun overlevede. 
 
Man sporede Thorvald til Tanges Hotel, hvor arbejderbevægelsen holdt stor 
maskerade. Her fandt politiet Thorvald i venners lag, og tilsyneladende opfør-
te han sig, som om han intet ondt havde på samvittigheden. Han blev omgå-
ende indsat i byens arrest, men nægtede fra begyndelsen at have noget med 
forbrydelsen at gøre. Imidlertid fandt politiet blodspor fra de dræbte på hans 
tøj, ligesom der var øjenvidner til selve ugerningen.    
Dagen efter var der ligsyn på sygehuset, hvor Thorvald blev konfronteret 
med de dræbte. Han udviste her en enestående ligegyldighed. Konfrontatio-
nen gjorde ikke det ringeste indtryk på ham, og han nægtede fortsat at have 
noget med drabene at gøre.  
Heldigvis havde politiet med hjælp fra en politibetjent fra København under-
søgt mordstedet og havde der fundet 
væsentlige beviser imod Thorvald. 
 
De senere forhør over Thorvald blev 
rene tilløbsstykker. Masser af menne-
sker ønskede at overvære afhøringen 
af ham og af indkaldte vidner. Omsi-
der blev Thorvald overbevist af de 
mange beviser imod ham og indrøm-
mede, at det var ham, der havde myr-
det de to polakker og såret den tredje 
alvorligt.  
 
Han var nu blevet mindre selvsikker i sin optræden  Han var ligbleg, og man 
forventede hvert øjeblik, at han ville besvime. Han indrømmede, at det havde 
været hans agt at slå alle fire polakker ihjel.  
 
Motivet var sagen om handlen med cyklen. Tilståelsen faldt den 10. februar 
1920. Ved  Østre Landsret i Slagelse blev han den 18.8.1920 idømt otte års 
tugthus. Når dommen var så relativ mild, skyldtes det, at Thorvald var under 
atten år, da han  overfaldt  polakkerne.  
 
I Vordingborg kirke blev Nicolai og Franziska begravet den 9.2.1920  og se-
nere gravlagt på Vordingborg Gl. Kirkegård.  Højtideligheden blev overværet 
af mange mennesker og blev foretaget af en katolsk præst fra Slagelse. - 

Polakkasernen efter branden var slukket.  
Det var mest gået ud over bohave og løsøre. 

Lokalhistorisk arkiv, Vordingborg 
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I 1920 finder vi ham på Marien-
lyst Gods, Vordingborg land-
sogn, som medhjælper for foder-
mesteren, føromtalte Nicolai Jar-
tonice. Polske røgtere havde, 
efter hvad man sagde, et særligt 
tag på gårdens tyre, og Thorvald 
indgik i samarbejde med Nicolai i 
det daglige arbejde i staldene. 
 
I februar 1920 havde Thorvald 
købt en cykel af en af polakkerne 

på gården. Han sleb den af og malede den, så den så godt ud. Han solgte 
derefter cyklen til Nicolai, der imidlertid ikke var tilfreds med handelen. Han lod 
det sive i miljøet, at han var blevet snydt i cykelhandlen og sagde det også 
direkte til Thorvald, når de mødtes. At Thorvald således gang på gang blev 
kaldt en snyder af Nicolai ophidsede ham, og han satte sig derfor for at tvinge 
Nicolai til at tage sine beskyldninger tilbage og truede ham med, at han ellers 
ville hugge ham ned. 
 
Søndag den 1. februar 1920 besluttede han sig for at tage opgøret med Nico-
lai. I stalden tog han en tøjrpæl som våben og ved 19-tiden gik han over til 
polakkasernen, hvor Nicolai boede. Han kom indenfor, og efter en times snak 
bragte Thorvald sagen om cyklen på banen og fastholdt, at han ikke ville finde 
sig i at blive kaldt for en snyder. Nicolai gav udtryk for, at han stadig ville kalde 
Thorvald for en snyder. Derefter tog Thorvald tøjrpælen op af lommen og til-
delte Nicolai adskillige slag med fuld kraft, indtil han blev liggende livløs. For at 
ingen vidner skulle kunne afsløre ham kaldte han på Nicolais kone og slog 
også hende ned med tøjrpælen. Derefter kaldte han på de to unge polakpiger, 
og da Franziska kom ind i stuen, blev også hun slået ned. Den anden pige, 
Anna Sindel, blev skarpt forfuldt rundt i huset, men fik låst sig inde på et værel-
se. Thorvald forsøgte at komme ind til Anna gennem et vindue, men hun ud-
nyttede situationen og løb over til gården og tilkaldte hjælp. Thorvald blev nu 
desperat og stak ild på huset med en halmvisk for at slette alle spor, hvorefter 
han skyndte sig væk. 
 
Anna løb over til forvalteren og fortalte, hvad der var foregået, og da man kom 
over til huset, hvor ilden var ved at få fat, blev man mødt af et frygteligt syn, da 
man åbnede døren. Franziska lå på gulvet og klynkede; hun var hårdt medta-
get. Ægteparret lå i stuen ligeledes slemt tilredt. Man fik slukket ilden og sendt 
bud efter kriminalpolitiet og en læge, der straks beordrede de hårdt sårede 

I Stavreby havde Thorvald sin opvækst  

indtil konfirmationen . (VZ). 
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et bordelskib og al den ballade, som slidte og ofte berusede brobisser kunne 

forårsage, når alkoholen og lysten til damer fik overtaget. Tit og ofte måtte politi-

et afsted for at stoppe interne slagsmål. Dette sammen med andre småting gjor-

de, at kunderne mistede tilliden til Bønnelycke. Der var flere årsager, blandt an-

det blev han en dag overrasket i færd med at blande de klare dråber fra den 

kendte Ålborg Akvavit op med vand.  

Det var sikkert også en anstødssten for byens borgere - ikke mindst for fruerne, 
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at deres mænd indimellem smuttede ombord ikke kun for at få lille én til halsen, 

men også for at fornøje sig med damerne.  

 

Det endte med en politianmeldelse, og da pigerne i flere tilfælde faktisk blev 

taget med ”bukserne nede”, om man kan tillade sig at sige sådan, blev de sig-

tet for prostitution og sendt hjem. Da valgte ejeren at lukke ned.  

 

”Chancen” fik efter de kronede dage på Masnedø en trist skæbne. Over en 

periode blev der ved Pilealle bygget palisader rundt om skibet, hvorefter der 

blev fyldt vand i en form for slusesystem indenfor. Det skete for at få den gamle 

dame fri af bunden. Ejeren havde nemlig solgt den. Den skulle transporteres 

ind til Burmeister og Wain og fungere som kantine for personalet. 

 

Efter at den var kommet fri af bunden ved Pilealle på Masnedø, blev der med 

slæbebåde sat kurs mod København. Uvist af hvilken grund valgte man en me-

get uheldig dag. En kraftig storm, måske dårligt sømandskab og ikke mindst 

den høje overbygning på ”Chancen” blev årsag til, at skibet kæntrede i Bø-

gestrømmen tæt ved Kalvehave og gik til bunds. Man bjærgede det, man kun-

ne, resten blev sprængt bort. - En trists skæbne for den gamle dame. 

 

Jeg smuttede forleden omkring min gamle læreplads på Centraltrykkeriet, hvor 

Kurt Schomann pudsigt nok havde en gammel ”spiseseddel” fra dengang, der 

fortalte om alle de lækre ting, der kunne nydes ved et besøg på ”Chancen”, se 

side 11.  Det var også Kurt, der orienterede om forholdene ved Pilealle. 

 

Klaus Røngård sørgede for via kamera, at Guldgåsens læsere kan få et indtryk 

af, hvad der blev tilbudt af herligheder. Bemærk det meget fornuftige prisniveau 

og ikke mindst, at der tilbydes pragtfuld udsigt, Sjællands Paradisø og gratis 

badestrand ved et besøg på det historiske hotelskib, ”Chancen”. 

. 

Ved det forhåbentlig kommende byggeri af en ny Storstrømsbro kan vi måske 

se frem til, at en frisk og  initiativrig forretningsmand lejer en af de gamle Oslo-

færger, placerer den i den nye Vesthavn og tager ideen op påny. - Det vil da 

være et scoop af de store, om det kunne lykkes igen på en positiv måde at 

bringe Vordingborg i front. 
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Polakmordet i Vordingborg 1920 
Af Viggo Jacobi Zuschlag. 

 
Da industrialiseringen i Danmark tog fart for alvor i slutningen af 1800-tallet, 
gik der gang i flytningen fra land til by især af yngre landboere. Købstæderne 
trak fabrikkerne til sig med nye krav til både faglært og især ufaglært arbejds-
kraft, og det benyttede mange unge fra landet sig af. Også Amerika kaldte 
med sine mange muligheder på de unge karle, der her så en chance for at 
komme hurtigt videre i tilværelsen. Også to krige i 1848 og 1864 drænede lan-
det for ungdom, idet der kun var værnepligt for bondesønnerne. Der blev hur-
tigt mangel på unge til at betjene gårdene og særligt godserne med deres sto-
re krav på arbejdskraft. Store jordtilliggender og mange husdyr og ofte ældre 
maskiner krævede mandskab. 
 
Der blev hentet folk fra Sverige, men her kunne man ikke dække behovet, og 
omkring århundredskiftet begyndte importen af arbejdskraft - både karle og 
piger fra polske og hviderussiske områder. Til at begynde med kom de som 
sæsonarbejdere, senere blev de mere bofaste. Også her til Sydsjælland kom 
der mange polakarbejdere. Pigerne som malkersker og roepiger, karlene som 
røgtere, fodermestre og ellers til alt forefaldende arbejde. På mange større 
gårde byggede man specielle huse, såkaldte polakkaserner, til fremmedarbej-
derne, og gennemgående var man meget tilfreds med de ”fremmede” og deres 
arbejdskraft. 
 
Også på Marienlyst (Wassardgården) byggede man huse til polakkerne. Det  
ene var bygget  klods op af Kalvehavebanen ikke langt fra godsets hovedbyg-
ning. Det ligger der endnu, og det er her, vores historie foregår i 1920. I huset 
boede da et ægtepar og to unge piger, alle født i Polen eller nærliggende om-
råder og tjenende på godset. Ægteparret hed Nikolai og Olga Jartonice, og 
pigerne var Franziska Jarvar og Anna Sindel. 
 
I Stavreby, Jungshoved sogn, Bårse herred, Præstø amt, blev der den 
3.8.1902 født en dreng, som fik navnet Thorvald Runo Richardt Christensen. 
Faderen var skipper og toldopsynsmand Ludvig Manthey Christensen, mode-
ren var Marie Jensen af Stavreby. Thorvald  voksede op i det lille havnesam-
fund, blev også konfirmeret her i Jungshoved kirke den 8.10.1916 og blev be-
skrevet som en person, der nærmest lignede en dreng, lille og spinkel af krop 
og lidt genert, men som det senere viste sig med et sind fyldt af ondskab og  
råhed. Han var nr. 7 i en børneflok på 8 og blev efter sin konfirmation, som det 
var sædvane på landet, sendt  hjemmefra for at klare sig selv. 


