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Sikken voldsom trængsel og alarm, 
det er koldt, og man må gå sig varm;  

lygten tændes klokken fire alt, 
det skal være aften med gevalt. 

 
Peter Faber 
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ÅR 1340 - DANMARK LEVER ATTER 
Valdemar Atterdag og fæstningen i Spandau 

Af PET 
 

I årene omkring 1300 førte to danske konger en så uansvarlig politik, at de 
endte med at have pantsat hele landet til især grever i Holsten. Det drejer 
sig om Erik Menved (1286-1319) og Christoffer 2. (1319-1326 og 1330-
32). Da Christoffer 2. døde i 1332, var han blot konge over et hus i Saks-
købing, hele riget var pantsat og ejedes nu stort set af to tyske grever. Der 
var ingen konge mere i Danmark. - Danmarks rige var faktisk ophørt med 
at eksistere. 

 
Den holstenske, kullede grev Gert og grev Johan den Milde af Plön delte 
Danmark imellem sig. Johan fik den østlige del, Gert den vestlige. Grever-
ne gik i gang med at plyndre landet, det gjaldt for dem om at berige sig så 
meget som muligt. Det var ikke noget, der gjorde dem afholdte af befolk-
ningen.  

Citadellet (fæstningen) i Spandau. Over tagene hæver Juliustårnet sig. 
Tårnet er den sidste rest af den gamle fæstning fra Valdemar Atterdags tid. - (Google) 

19 

 

Fra Holger Munks arkivalier  
 

I arkivet findes blandt Holger Munks arkivalier følgende ned-
skrevet om MØNT og MÅL: 
 

Møntfoden har fra 1500-tallet været daler, skilling og mark. 
Daleren har vi fra en sølvmønt, der blev udmøntet i 1519 i 
Joachimsthal i Bøhmen, den kaldtes ”thaler”; den vejede 2 
lod = 29 g. I Danmark blev den kaldt ”daler” og var oprindelig 
delt i 3 mark a 16 skilling; værdien forringedes, og fra 1625 
gik der 6 mark på en daler, stadig 16 skilling på en mark. 
 
Daler, mark og skilling blev i 1875 afløst af kronesystemet, 
hvor 1 daler = 2 kroner, 1 speciedaler = 4 kroner, 1 mark = 
33 1/3 øre og 1 skilling = 2 øre. - ”Fly mig en specie” - eller 
”Nok en skilling” kender vi fra Holberg, og ordet ”daler” er 
også blevet i sproget, ”en dalers penge”. 
 

Mål. - Tønde bruges dels som rummål, dels som markmål 
og dels som beskatningsenhed. 
 
Rummål: 1 tønde = 8 skæpper a 4 fjerdingkar a 2 ottingkar. 
Hver tønde = med 144 potter, - 1 skæppe = 17,4 liter. 
 
Markmål: 1 tønde = 0,55162 hektar, altså ca. 1/2 hektar. 1 
tønde er delt i 8 skæpper på hver 670 m2, - 1 fjerdingkar = 
1/4 skæppe = 172 m2. 1 fjerdingkar er delt i 3 album, som 
hver = 1/12 skæppe land. 1 album = 57,5 m2. - 1 hektar = 
100 ar = 10.000 m2. 1 ar = 253,76 alen2 og 100 hektar = 1 
km2. - Målene er udregnet efter ”sjællandske alen”, som ef-
terhånden blev de almindelige. 
 

Beskatningsenhed. - 1 tønde hartkorn = 1 tønde rug/
byg. - Fra ca. 1670 regnedes 1 tønde pr. tønde ager, 
eng, skov, mølleskyld, af korntiende 1 mark pr. tønde 
hartkorn. Fra 1746 1 rigsdaler + 84 skilling af ager + 
eng og 1 rigsdaler + 36 skilling af skov + mølle samt 16 
skilling pr. tønde tiende. - (Puha, den var drøj! Red.’s  kommentar) 
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Der er to store gårde på øen, Masnedøgård og Ny Masnedøgård.  
 
På øen ligger Masnedøfortet, som er et fæstningsanlæg opført 1912-
1915. Det skulle bruges til  bevogtning af farvandet mellem Sjælland og 
Falster. Fortet blev i 1952 lavet om til minedepot og i 1973 lukket som mili-
tært anlæg. I dag anvendes det mest til kunstudstillinger. 
 
Masnedøværket blev sat i gang af Seas i 1940 som kraftværk med elfor-
syning til Sydsjæland, Lolland-Falster og Møn. I dag ejes det af Dong 
Energi. 
 
På øen har man siden 1977 drever gartneri med produktion af tomater og 
agurker – en æra, der slutter, når den nye Storstrømsbro skal bygges. 
Masnedø Gartneri har 150.000 m2 drivhuse og producerer 10-12 millioner 
agurker om året, hvilket svarer til omkring 20 procent af den danske agur-
keproduktion. 
 
Masnedø Marinecenter A/S  blev grundlagt i 1972. I 1980 begyndte man 
at sende varer til kunderne. Det første katalog udkom i 1984. Centret har 
et samlet areal på 3.000 m2 og rummer haller og værksted samt egen 
havn, tankanlæg og lift.  

Kilde: Danske Stednavne i Præstø Amt 

 

Vordingborg Vesthavn med Masnedøværket. (Google) 
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Det gik i 8 år indtil 1340, da lykkedes det den jyske væbner, Niels Ebbesen, at 
likvidere grev Gert i Randers den 1. april. Utroligt at han havde held hermed. 
Grev Gert sad trygt i Randers med 4.000 soldater omkring sig. Ind i byen red 
Niels Ebbesen med 47 mand, trængte ind i grevens hus og huggede ham 
ned; Niels nåede helskindet ud igen og slap bort.  
 
Grev Gerts hær gik herefter i opløsning og trak sig lidt efter lidt tilbage til Hol-
sten. Niels Ebbesen var en ægte helt; hans statue står den dag i dag i Ran-
ders. 
 
Nogle få uger senere blev der på fæstnin-
gen i Spandau udenfor Berlin holdt et mø-
de, hvor Christoffer 2.’s søn Valdemar 
(der senere skulle få tilnavnet Atterdag) 
var hovedpersonen. Dette møde, der 
skulle komme til at afgøre både Valde-
mars og Danmarks fremtidige skæbne, 
holdtes mellem de stridende parter, pant-
haverne og folk, der ønskede at genskabe 
kongeriget Danmark. Grev Johan, der 
faktisk så småt havde bevæget sig over 
på Valdemars parti, mødte for panthaver-
ne, og biskop Svend af Århus mødte for 
Valdemar.  
 
Valdemar havde, siden han var en lille 
dreng, opholdt sig i Tyskland dels ved den 
tyske kejser Ludvig den 4.’s hof i Sydtysk-
land, dels i Brandenburg hos sin søster, 
Margrete, der var gift med kejserens søn, 
markgrev Ludvig af Brandenburg. Valdemar havde således stærke folk i ryg-
gen.  
 
På mødet i Spandau den 22. april 1340 enedes parterne om, at Valdemar 
Atterdag - som grundlag for videre forhandlinger - skulle indgå ægteskab med 
grev Gerts nu faderløse datter, Helvig. Aftalen betød, at Valdemar kunne blive 
konge i Danmark og få Nordjylland i medgift. Ved hjælp af ekstraskatter i re-
sten af Jylland kunne han så købe landet tilbage lidt efter lidt. Grev Gerts søn-
ner var ikke meget for aftalen, men det lykkedes at få aftalen indgået endeligt 
ved et senere møde i Lübeck den 19. maj 1340. Aftalen i Spandau/Lübeck 
indeholdt følgende punkter: 

Kejser Ludvig den 4. Svigerfar til Valde-
mars søster, Margrete. - (Google) 
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 Valdemar Atterdag skal ægte Hertug Valdemar af Slesvigs søster, 
Helvig. - (Denne hertug Valdermar, en efterkommer af kong Abel, 
havde faktisk som Valdemar den 4. været Grev Gerts marionetkon-
ge i Danmark i årene 1226-30) 

 

 med Helvig skal følge en medgift på 24.000 mark sølv. For dette 
beløb får Valdemar Atterdag overdraget borgen i Ålborg med Vend-
syssel, Thy, Hanherred og Himmerland 

 

 panteværdien af Fyn fastsættes til 41.000 mark sølv 

 

 panteværdien af det resterende Jylland fastsættes til 35.000 mark 
sølv, og dette beløb skal betales til hertug Valdemar, før Valdemar 
Atterdag kan komme i besiddelse af det 

 

 Jylland skal indløses før Fyn. Jylland opdeles i fire dele, som admini-
streres fra hver sin borg. Første led i indløsningen skal være Kalø 
med en fjerdedel af Jylland, andet led skal være Horsens, tredje led 
Kolding og sidste led Ribe 

 

 hertug Valdemar skal bruge de beløb, han modtager i forbindelse 
med indløsningen af de forskellige dele af Jylland, til at indløse sit 
eget hertugdømme fra grev Gerts sønner 

 

 indløsningen skal foregå ved hjælp af ekstraordinære skatter, som 
skal opkræves i de områder af Jylland, som Valdemar Atterdag ikke 
fik udleveret som medgift 

 

 der skal træffes alle mulige foranstaltninger for at sikre, at alt går 
fredeligt til i overensstemmelse med aftalen. Og der indgås en mili-
tær alliance mellem Valdemar Atterdag på den ene side og hertug 
Valdemar og grev Gerts sønner på den anden 

 

 bispen i Århus, hans folk og andre, som havde støttet Valdemar og 
var blevet tvunget i landflygtighed, skal frit og i fred kunne vende 
tilbage til deres embeder og ejendom 

 
Resultatet af aftalerne i Spandau den 22. april og i Lübeck den 19. maj blev, 
at den nordlige del af Nørrejylland straks kom på Valdemars hænder. Skt. 
Hansdag 1340 blev Valdemar kåret til konge på landstinget i Viborg. De føl-
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Masnedøfort med Storstrømsbroen i baggrunden. (Google) 

 
 
 

 
Masnedø 

 
 

Areal: 1,68 km2 
Indbyggerantal 2009: 139 personer  
 
Andre navne er: Masnet, Masned, Masnes og Masneø  
 
Navnet var i 1231 Masnæth, som er sammensat af masn og ëth. Masn er en 
gammel betegnelse for knudret som f.eks. et træ, hvor der dannes knuder, 
når en gren saves af eller på anden måde fjernes fra træet. Ëth er en land-
tange eller en overgang. Når dette sammensættes bliver forklaringen så 
nærmest en knudret landtange/overgang – nok mest fordi øen er bakket ter-
ræn. 
 

I 1845 var der ifølge folketællingerne 41 personer på øen, i 1890 var dette tal 
næsten tredoblet til 151 personer. 
 
Øen forbindes i dag med Falster ved Storstrømsbroen og med Sjælland ved 

Masnedsundbroen, 
der iflg. Trap blev 
bygget 1881. Bro-
en bliver jævnligt 
påsejlet, hvilket 
giver store proble-
mer for togtrafik-
ken.  
 
Inden man bygge-
de Storstrømsbro-
en i 1937, var der 
færgeforbindelse 
fra sydspidsen af 
øen til Orehoved 
på Falster. 

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 
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Vinterstemning i Vordingborg 

Fotos Google 
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gende tre årtier samlede Valdemar Atterdag ved en blanding af panteindløs-
ninger, forhandlinger og militær magt det danske rige under sig, - og i 
1360erne gik han som bekendt i gang med at udbygge og befæste borgen i 
vores by, Vordingborg. 

Kongens tilnavn "Atterdag" stammer fra plattysk. "Ter Taghe" betyder "sikke 
dage" og var en vending, som Valdemar ofte skulle have benyttet.  
Befolkningen derimod gav ham tilnavnet "Den Onde" for hans hårdhænde-
de metoder. Han var en kriger, men siden er han især husket for sin utrolige 
indsats for at samle det danske rige.  
 
Men - Danmark blev Danmark igen i Spandau. Desværre er der næsten 
intet af den gamle fæstning tilbage. Den blev revet ned og genopbygget i ny 
og mere tidssvarende skikkelse i 1500-tallet. Kun Juliustårnet er bevaret fra 
den gamle borg. 
 
Jeg besøgte fæstningen i Spandau i august 2016. For mig, der altid har haft 
en stor interesse for historie, var det meget tankevækkende og nærmest lidt 
højtideligt at spadsere rundt på det store område, mens jeg lod mig opfylde 
af tanken om, at her - på netop dette sted - genskabtes kongeriget Danmark 
for 676 år siden. 
 

Kong Valdemar og dronning Helvig knæler foran Vor Herre og den korsfæstede frelser. 
Kalkmaleri i Sct. Peders Kirke, Næstved. - (Google) 
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LIDT OM LINGS GYMNASTIK OG LINGIADEN 1949 
Skrevet og redigeret af Viggo Jacobi Zuschlag 

 

De lidt ældre læsere af vores blad, ”Guldgåsen”, vil sikkert kunne nikke gen-

kendende til det følgende. Især hvis man har haft sin skolegang i årene midt 
i sidste århundrede eller deromkring, men andre kan da også læse med.  

 
Klokken ringer i skolegården, og børnene stiller pænt op i rækker - også ved 
nedgangen til omklædningsrummet. Det kan være drengene fra to 7. klas-
ser, der nu bereder sig til en af ugens 2-3 gymnastiktimer. Adskillige af 
drengene har bukser og håndklæde under armen, og så er man ellers klar 
til ca. tre kvarters legemsøvelser.  
 
Efter en hurtig omklædning skyndet på af læreren får man gymnastiktøjet 
på og stiller op i salen. Man stiller op i to rækker, vender sig om til højre og 
begynder at gå rundt i salen. Undertiden ledsaget af en sang. Efter nogle 
omgange kommanderes der ”løb”, også det tager et par omgange og slutter 
med opmarch midt af gulvet i fire rækker med læreren foran. Lederen kom-
manderer nu de forskellige øvelser efter sværhedsgrad, og alle deltagerne 
laver i takt de forskellige arm- eller bensving. Lederen tæller for og opmun-

 500 danske piger marcherer ind på Stadion. (Foto Brdr. Lykke, Tønder)   
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Vand til Sprøiten. – Om Aarsagen til Ilden, der synes at være paasat, har 
der ved Forhørene intet været at udbringe. 
 
At jounalister også helt tilbage i 1847 af og til løb med en halv vind fremgår 
med al tydelighed af følgende notits i vor avis, der beretter om en artikel i et 
andet lokalt blad, ”V.T.” , formodentlig Vordingborg Tidende: 
 
Vordingborg den 8. September 1847 
 
Ildebranden i Mehrn 
”V.T.” af den 2. dennes er feil underrettet, når den meddeler, at ved Ildens 
Opkomst i Præstegaarden var der ”ingen tilstede uden en Tjenestepige”. 
Som vi sidst meddelte, var der kun en Dreng tilstede; Pigen var paa Marken 
for at malke. Ogsaa er det urigtigt, naar det hedder, at der ikke ”blev reddet 
det mindste”, efterdi ei blot de på Stalden værende Heste, men endog noget 
Bohave fra Havestuen (ogsaa Kirkebøgerne) bleve reddede. 

 
Den oprindelige retskrivning er bibeholdt. - (Fotos Google) 
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Folk fornylig nær havde druknet ved at falde i Isen mellem Nyord og Sjæl-
land, ikke heller det at Posten fra Nykjøbing for den besværlige Overfarts 
Skyld imellemstunder ærgrer os med at blive længe borte med vor Avis, at 
sige, naar Censor ikke har beholdt den) – Kanefarten altsaa fik en brat En-
de. Thi Tøvejr med Regn har taget Sneen bort fra Kanen, Isen bort fra Skøj-
ten, men ikke Livet bort, hvor der en Liv. 
 
Vordingborg den 30. August 1847 
Ildsvaade 
 
Igaar aftes Kl. henved 8 udbrød der i Mehrn Præstegaard en Ildløs, som lag-
de hele Gaarden i Aske. Præsten, Hr. Rørdam, var fraværende, og kun en 
Dreng var tilstede i Gaarden ved Ildens Udbrud, som siges at have begyndt i 
Taget paa den nordre Længe. Der blev kun lidet reddet, og Tjenestefolkene 
mistede næsten alt deres Tøi. Det næsten blikstille Vejr var Skyld i, at ikke 
en stor Del af Byen blev Flammernes Bytte, da det havde blevet hartad umu-
ligt at slukke på Grund af Vandmangel og Afbenyttelsen af det grumsede 
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trer til samtidighed, og det ser godt ud, når alle laver de samme bevægelser. 
Efter en række øvelser bygget op af lederen, således at alle muskelgrupper 
bliver rørt, går man over til øvelser med hest, buk eller andre redskaber og 
slutter af med spring på de lange, tykke rullemåtter. Derefter bad og hurtig 
omklædning, og man er klar til de næste timer. - Pædagogerne fortæller os, 
at motion og bevægelse øver indflydelse på leg og læring.  
 
Sådan mindes mange piger og drenge deres gymnastiktimer. Det teoretiske 
grundlag for gymnastikken lå i tanker og ideer fra adskillige gymnastikpæda-
goger op gennem tiderne. En af disse var svenskeren Pehr Henrik Ling 
(1776-1839), der påvirket af tyske og franske tanker om bevægelse konstrue-
rede en særlig form for gymnastik med baggrund i ordnede legemsøvelser. 
Dette specielle system udviklede sig op gennem tiderne særligt indenfor mili-
tæret, ungdomsuddannelserne og skolen. 

 
Også i Vordingborg blev systemet brugt. Mange af skolernes gymnastiklære-
re brugte og bekendte sig til Det Lingske System. Også i gymnastikforenin-
gerne trivedes det, så i årene sidst i 1940erne var man fortrolig med syste-
met. I 1949 indbød man fra organisationer i Sverige til en Lingiade, dvs. en 
olympiade, hvor man mødte gymnaster fra forskellige lande til internationalt 

500 piger viser Lings gymnastik til Lingiaden 1949. (Foto Brdr. Lykke, Tønder) 
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gymnastiktræf. Det var lige efter slutningen på 2. Verdenskrig, og der var  
behov for at vise samhørighed mellem de forskellige lande. 
 
I Vordingborg var der stor interesse for Den Lingske Gymnastik. En vigtig 
nøgleperson på mandesiden var seminarielærer Kresten Buus, for kvindesi-
den var det seminarielærer Anna Mølvig. Begge betød meget for gymnastik-
ken på alle planer. I forbindelse med Lingiaden fortæller Vita Mønster (født i 
Vordingborg med navnet Hansen): 
 
”På et tidspunkt i 1948 stod der i 
Præstø Amts Gymnastikforenings 
medlemsblad, at der skulle være udta-
gelse til den store Lingiade i Stock-
holm i 1949, 500 piger og 500 karle 
fra hele Danmark. Der var vældig 
mange, der meldte sig, men antallet 
skrumpede ind efterhånden, som ti-
den gik. 
 
Da alle 500 piger var udtaget, var vi 
rundt i hele Danmark til træning for til 
sidst at slutte med en generalprøve på 
Frederiksberg Stadion i København, 
lige inden vi skulle til Stockholm.  
 
Pigeholdet blev ledet af seminarielek-
tor Gudrun Worm Petersen fra Århus 
og karleholdet af forstander på Viborg 
Idrætshøjskole, Mads Nielsen. Vores pianist var lærer Thorkild Tromholdt 
også fra Århus. 
 
Indmarchen på det store Olympiske Stadion, som blev bygget i 1912, var en 
fantastisk oplevelse med idrætsfolk fra alle sportsgrene, i alt 22.000 deltage-
re fra de nordiske lande.  
 
Den første Lingiade fandt sted i 1939 og derefter ti år senere til minde om 
Ling i 1949. - Da alle var opstllet på det kæmpestore stadion, sang vi ”Høje 
Nord, friheds hjem” af Glæser og Hostrup og ”Det store hav, som omspæn-
der Jorden” af Otto Mortensen og Helge Rode. Det trak vand i øjnene, det 
var jo kun fire år efter krigen, så det gav en særlig stemning at være ”frie”.  

Vita Mønster, født i Vordingborg, pensionist i 

Århus. 
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Vordingborg 1847 
Red. af PET 

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

Vordingborg 13. Januar 1847 
 

I afvigte December Maaned have følgende taget Borgerskab heri Byen, 
nemlig 1. Spækhøker og Borgerrepræsentant Jens Jensen, nyt Borger-
skab som Billardholder; 2. Brændeviinsbrænder Henning Larsen i Ny-
raad, nyt Borgerskab som Spækhøker; 3. Skræddersvend Wilhelm 
Ewers, Borgerskab som Skræddermester; og 4. Farversvend Frederik 
Ludvig Hatrup  Schmidt, i henhold til kongelig Bevilling, Borgerskab som 
Farver og Trykker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det forløbne Aar 1846 ere i Vordingborg Sogn fødte af Mandkjøn 41 og 
af Quindkjøn 59, tilsammen 100; døde ere af Mandkjøn 29 og af Quind-
kjøn 40, i alt 69; saaledes er der 31 flere af fødre end af døde. Blandt 
fødslerne vare 4 dødfødte, 1 par Tvillinger og 11 uægte. Blandt de døde 
opnaaede een af Hankjøn og een af Quindkjøn hver 80 aar. 
Ægteviede bleve 23 Par. 
 

Vordingborg den 2. Februar 1847  
 
Kanefart, Skøjteløben og alle andre Vinternaturens Glæder, ”af hvad 
Navn nævnes kan”, - (hertil henregne vi naturligviis ikke det, at et Par 
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På Gåsetårnet satte 

kong Valdemar en gås; 
den skreg sin hån mod Hansa 

op fra sin gyldne krås. 
Jeg vrider gåsehalsen, 
så at den nedad skriger 
sin hån mod hele byen 

med dumme, tynde piger. 
 

Det var ved sommertide 
på én og samme dag, 

jeg led hos byens piger 
tre store nederlag. 

Den ene blev mig ranet. 
Den anden var for doven. 

Den tredje var forlovet 
med én i Kirkeskoven. 

 
Men han i Kirkeskoven 

var musiker og tyk. 
Han spilled, så det dikked 

i hver en pigeryg. 
Han spilled kaprioler 
på violinens quint; 

det var som kildne fingre, 
der famled frækt og blindt. 

 
Men hvad? Det sagtner stille. 

I sindet bliver det lindt. 
Et pigenavn jeg mindes, 
som rimer sig på quint. 

Den by med dybe haver, 
dens piger tilgir jeg 

og vrider gåsehalsen 
mod syd den gamle vej. 

 
Tom Kristensen 

1914 
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Det var en stor oplevelse at se de nordiske landes opvisninger, men 
indimellem var der også tid til sightseeing - f. eks. til ”Katrinehissen”, 
som for os var utrolig høj med en fantastisk udsigt. Der var også smuk-
ke sejlture i Skærgården. Vi piger boede på en meget smuk, gammel 
skole, ”Sødra Latinskolan”. 
 
Da vi rejste hjem, fik vi hver en madpakke med. Jeg kan ikke huske, 
hvad der var på af pålæg, men det svenske rugbrød var meget, meget 
sødt; det gled dog ned alligevel. 
 
Denne uforglemmelige tur endte meget trist, da generalsekretær Holm-
strøm begik selvmord p.g.a. den meget store økonomiske nedtur i for-
bindelse med Lingiaden. Der blev aldrig mere afholdt en Lingiade, hvil-
ket ellers efter planen skulle være sket hvert 10. år. 

Med forbehold har vi sat navn på nogle af gymnastikpigerne fra Vordingborg og om-

egn: Nr. 1. Ingrid Jensen fra ”Kjølholm”, nr. 2. Grethe Jensen, lever stadig på  

”Kjølholm”, nr. 3. Vibeke Hansen, lærer, nr. 4. Vita Hansen (Mønster), nr. 5. Bodil Tro-

ensegård, lærer, nr. 6. ukendt, nr. 7. Gerda Hansen (gift Rasmussen), nr. 8. Edel Bre-

nøe, seminarieelev, nr. 9. Kirsten Thomsen ( gift med Elvar), stadig boende i Vording-

borg, nr. 10. Birgit Rasmussen, nr. 11. Alice Nielsen, nr. 12. ukendt. - Hvis man blandt 

vore trofaste læsere ved noget om de ”ukendte” på gruppebilledet, vil vi gerne høre 

derom. Ring V.Z. 55 3714 28. 
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I sommeren 1974 fejrede vi 25-års jubilæum i ”Fuglsølejren” på Djursland, 
og det var dejligt igen at møde vores ledere Gudrun Worm og Mads Nielsen 
samt vores pianist Thorkild Tromholt og gymnasterne, selvom vi kun kunne 
mønstre halvdelen. Vi lavede opvisning for hinanden, pigerne og karlene, 
med de samme øvelser og musikken fra dengang. Vi havde jo nok forandret 
os på de 25 år, men gensynsglæden var stor.” 
 
Dette var så Vitas egen beretning om Lingiaden, og vi takker pensionisten 
for bidraget; hun bor stadig i Århus. Hvis man vil vide mere om Den Lingske 
Gymnastik henvises til faglitteraturen desangående. 
     

Kilder: Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg, Google, Vita Mønster, VZ arkiv.                                                                        

 

Stævner og gymnastikfester 
 
Stævner og gymnastikfe-
ster, hvor gymnaster og 
instruktører mødes og lader 
sig inspirere, er vigtige for 
gymnastikkens udvikling. 
Ved 100-året for den sven-
sk e  g ym n as t i k pæ d a -
gog P.H. Lings død arran-
geredes i 1939 i Stockholm 
den første verdensgymna-
stikfest, Lingiaden, med 
7500 deltagende gymna-
ster. Den anden Lingiade 
blev ligeledes afholdt i 
Stockholm i 1949 med dob-
belt så mange deltagere. 
Idéen blev herefter overta-
get af det internationale 
gymnastikforbund, FIG, og 
videreført under navnet 
Gymnastrada. 

Pehr Henrik Ling var en svensk digter og udøver af medicinsk gymnastik. 
Han var medlem af det svenske akademi fra 1835 til 1839. Ling blev født i 
Ljunga i det sydlige Sverige i 1776, som søn af en præst. Han døde 23. maj 
1839 i Stockholm. 

Pehr Henrik Ling 
1776-1839 
(Google) 
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Dens gås og gæs tilegnet 

Red af Pet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han er især kendt for  
romanen og filmen ”Hærværk”. 

 
Tom Kristensen fortæller i et indlæg i Politiken 
den 30. maj 1961, at han og to studenterkamme-
rater under deres besøg i Vordingborg den dag, 
da 1. Verdenskrig brød ud, på grund af indkaldel-
serne næsten havde hele byen fuld af piger for 
sig selv. Hans oplevelser er humoristisk beskrevet 
i følgende digt: 

Aage Tom Kristensen var en dansk for-
fatter, kritiker, lyriker, prosaist og anmel-

der, som havde en central plads i specielt 
mellemkrigstidens kulturliv.  

(Google) 

http://denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/Sport/Gymnastik/Pehr_Henrik_Ling

