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Erindringer 
Giv dem videre 

Herluf Nielsen 

Øgenavne i  
Masnedsund 

”Gamle Nyheder” 

Velkommen, lærkelil.  
Jeg véd ej strengespil,  

så sødt og rent og jublende så vide, 
som disse tonedrag,  
og glade klokkeslag, 

der ringer våren ind ved vintertide 
 

Chr. Richardt 
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 Lærer Herluf Nielsen - 1895-1969  
Skrevet og redigeret af Viggo Jacobi Zuschlag. 

 

I lærerboligen i Østerlars på Bornholm var der den 7. oktober 1895 stor travl-
hed i anledning af, at fruen i huset, Karoline Nielsen født Sørensen og 28 år 
gammel, skulle nedkomme. Resultatet blev et velskabt drengebarn, og både 
mor og barn var efter fødslen klar til det videre liv. 
Faderen var Hans Martin Nielsen, lærer på Vestre Skole i Østerlarsker sogn, 

Bornholms Østre Herred. Han var i lærerkredse en kendt skolemand, der 
stedse arbejdede på at forbedre lærerstandens vilkår. Derudover var han 
kendt som en stor og dygtig husflidsmand, som både i skolen og privat virke-
de i hjemmesløjden.  
 
Det nye drengebarn blev den 17. november 1895 døbt i Østerlars Rundkirke 
og fik navnet Herluf Nielsen. Moderen bar barnet ved dåben. Hun har ellers 
haft nok at gøre. Kilderne viser, at Herluf havde 8 søskende, så der har væ-
ret liv og glade dage i lærerboligen ved Vestre Skole. Her er Herluf blevet 
opdraget til at begå sig mellem andre, en egenskab, der fulgte ham alle da-
ge. Efter sin skolegang og bestået realeksamen aftjente Herluf sin værne-
pligt på Vordingborg Kaserne og søgte derefter om optagelse på Vording-
borg Seminarium. Der var i mange år en slags tradition for, at unge fra Born-

Lærerboligen på Vestre skole, Østerlars 
(Foto H.P. Holm 1918. Bornholms Museum) 
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Alle, også ikke-medlemmer  er 
velkomne. Der er som altid fri 
entré. 
 
Ønsker man stemmeret ved den 
efterfølgende generalforsamling, 
kan man melde sig ind på stedet 
og er så lovligt registreret.  
 
Et medlemskort koster 100 kr 
årligt. 
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Generalforsamling 2017 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 20. april klok-
ken 19.30 den ordinære generalforsamling på Kulturarkaden, Sydhavnen i 
Vordingborg. - Dagsorden ifølge foreningens vedtægter 
 
Der er tradition for, at vi inden generalforsamlingen indleder aftenen med et 
foredrag af en af kommunens kendte ansigter. Det er i år med stor glæde, 
vi kan byde velkommen til en gammel masnedsundknægt, der brød lidt 
med normerne, på et tidspunkt stak uden for bygrænsen og satte kursen 
mod Stensved. Udover at være en meget aktiv og vellidt skolelærer på en 
lokal skole, markerede han sig også politisk i socialdemokratiet og formåe-
de at blive kommunens borgmester.  
 

Foredrag ved tidligere borgmester i Langebæk 
Geert A. Nielsen klokken 18.30 

 
Glæd Jer! Vi skal lytte til en engageret borger og tidligere politiker, der også 
i sit voksenliv har prøvet lidt af hvert. En ulykkelig hændelse fik hans fami-
lie, der på det tidspunkt boede i Randers (vi taler om året 1943) til at søge 
mod Vordingborg, hvor begge forældre havde relationer. 
 
Geert Nielsens farfar var fisker af profession, hans far blikkenslager. Efter 
en kort periode hos farmor og farfar i Strandgade blev familien bosat i Køb-
magergade 21. Geert havde sin skolegang på Masnedsund Skole, Sten-
sved Skole og Vordingborg Gymnasium med afsluttende realeksamen.  
Efter skoletiden i 1954 erhvervede Geert en søfartsbog, tog afsted til Kø-
benhavn for at besøge A.P Møller koncernen, hvilket resulterede i et job 
som  hovmestermath; han var 17 år gammel - eventyret ventede forude. 
Det blev til 23 måneder, inden turen gik hjemad. Efter hjemkomsten fik han 
sin lærereksamen og senere ansættelse på Stensved Skole. Dette og me-
get andet byder aftenens foredragsholder på, og hvis man i tilgift har haft 
fornøjelsen af at læse hans bog, ”Fra messedreng til borgmester”, vil man 
alt i alt få et levende indtryk af, hvilke oplevelser livet har givet Geert A. Ni-
elsen.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  

skal være foreningens sekretær i hænde senest 8 dage før.  
 Jørgen Larsen, Mads Jensensvej 3, 4760 Vordingborg. 

Mail: mads.jensensvej3@gmail.com 
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holm, der ønskede en læreruddannelse, søgte til Vordingborg for at 
læse. Herluf blev optaget på den treårige læreruddannelse og blev 
færdig i 1922. 
 
Under studiet fik han den kendte gymnastiklærer Kresten Buus som 
lærer i legemsøvelser og idræt. Buus var stærkt præget af den 
jungske gymnastik, som netop i disse år havde stærk medvind i 
gymnastikkredse. Herluf havde en tung krop med mange muskler og 
stor tro på gymnastikkens virke, og han fik hos Buus udviklet sine 
interesser og færdigheder for faget yderligere. Han grundlagde her 
et venskab med Buus, som varede ved, så længe Buus levede. Her-
luf fik lagt grunden til sit positive syn på legemsøvelser og rytmik, 
hvilket prægede ham resten af livet til gavn og glæde for utallige del-
tagere på gymnastik- og fodboldhold. 
 
Men - der blev også tid til kærlighed. Den 4. august 1922 blev Herluf 
i Neksø kirke gift med Margrethe Diderikke Kjøller, født 5. juni 1896 i 
Neksø. Hun var datter af postbud Christian Baselius Kjøller og hu-
stru Jensine Margrethe Funch. Parret blev viet af sognepræst H. 
Kristensen.  
 
Således udrustet med gode kvalifikationer og dertil nygift søgte Her-
luf et lærerembede ved Vordingborg Kommunale Realskole, som lå 
overfor byens apotek. Herluf blev ansat den 1. august 1925 og skulle 
varetage fagene sang, tegning og gymnastik. Der var på skolen en 
stor gymnastiksal med en sløjdsal på 1. sal og ellers store og gode 
lokaler. 
 
I ægteskabet kom der efterhånden 4 børn. Den 21. august 1923 blev 
Tove Kjøller Nielsen født i Neksø. Hun blev senere uddannet som 
lærer fra Vordingborg Seminarium. Den 12. maj 1925 kom Palle 
Kjøller Nielsen til. Den 17. september 1928 blev Rigmor Kjøller Niel-
sen født. Hun blev senere sygeplejerske. Og til sidst den 3. juni 1937 
Poul Kjøller Nielsen, som blev uddannet som musiklærer og er vel-
kendt fra radio og fjernsyn.  
 
Fra barndomshjemmet havde Herluf et kristent livssyn med i sin ån-
delige bagage. Det betød meget for ham og dermed familien, at der 
var gode forbindelser til organisationer og foreninger, der hvilede på 
et kristent grundlag. Til daglig mærkede man det ikke, heller ikke i 
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skolen, hvor han virkede, men fritidens muligheder for kristelig opdragelse 
indenfor ungdomsarbejde optog ham meget, men tog dog aldrig overhånd. 
 
Han blev tidligt involveret i FDF arbejdet i Vordingborg. Frivilligt Drenge For-

bund var ungdomsarbejde på 
et kristent grundlag, og Herluf 
var kredsfører første gang 
1928-29 og anden gang 1933-
1940. I 1929 steg antallet af 
drenge (piger var endnu ikke 
tilladt) til 119, et stort tal i for-
hold til byens størrelse, men 
sikkert et resultat af Herlufs 
lederskab. Op mod 2. Ver-
denskrig har vi igen et stort 
antal medlemmer. Og netop i 

disse år udførte HN et stort arbejde indenfor kredsen. 
 
Han påtog sig masser af lejrarbejde; han stod for mange ture til Hytten i Vin-
tersbølleskoven eller til andre af FDF’s hytter, og han var forsanger ved ar-
rangementer i forbindelse med Alsang og nationale møder. Hans succes 
som leder byggede også på et samarbejde med voksne assistenter fra semi-
nariet, som hjalp med at styre den store flok af drenge. Jeg mindes hvert 
nytår den årlige nytårsparade på Kirketorvet, hvor ungdomskorpsene hilste 
hinanden og ønskede Godt Nytår.  
 
I 1959-1969 var han formand for Sydsjællands og Bornholms distrikter og 
øvede en stor indsats for FDF i adminstrativ og økonomisk henseende. Han 
fortsatte til sin død i 1969 med arbejdet indenfor FDF. Utallige drenge fra 
den gang husker ham som en god og forstående leder, som man havde stor 
tillid til. 
 
I skolen havde han gymnastik, svømning og idræt på flere niveauer. Timerne 
i legemsøvelser var bygget op i den jungske ånd, og det betød stort set den 
samme struktur fra gang til gang: opvarmning, stående øvelser, redskabsar-
bejde og spring til sidst.  
Under opvarmningen var der altid en sang, der gav et vist militaristisk præg 
over gangen rundt i salen. Man fik besked på at rette sig op, skyde brystet 
frem, strække albuerne, gå ikke alene i takt, men også i trit. Vi husker jo nok 
rundgangen, hvor hælene dundrede i gulvet, og hvor man istemte: ”Vi er 
børn af sol og sommer”.  
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Vordingborgs befæstning - kendte og ukendte steder 
Bytur med major Peter Bjørn Jensen 

  
Lørdag den 8. april klokken 14 går Lokalhistorisk Forening for Vordingborg nye 
veje og indbyder medlemmer og andre med interesse for tiden, der var engang, 
til nogle spændende timer med major Peter Bjørn Jensen.  
 
Vordingborg gemmer stadig på hemmeligheder, som næppe ret mange kender. 
Disse vil majoren sammen med sin søn, der er landinspektør, prøve at afdæk-
ke.  
 
Peter Bjørn Jensen vil føre os rundt til steder i området, som kun få forbinder 
med forsvarsanlæg, og hvis funktion ikke er klarlagt, samt til mere kendte ste-
der i byens befæstning. Selve slotsruinen besøges ikke.  
Sammen med sin søn - landinspektør Henrik Plenge Jensen - har Peter Bjørn 
studeret gamle kort over området i og omkring byen, og disse kort vil parret 
selvfølgelig vise frem.  
 
Mødested og -tid: Store P-plads på Oringe lørdag den 8. april kl. 14. Senere 
køres der til Kirketorvet. Turens varighed er max. 3 timer. Gåturene sammen-
lagt på max. ca. 4 km.  
 
Har du lyst til at se og høre mere og komme tættere på steder, du måske slet 
ikke vidste eksisterede, er det bare med at kridte skoene og møde op på P-
pladsen ved Oringe klokken 14 lørdag den 8. april. Alle er som sædvanlig vel-
komne, og det er som altid gratis at deltage. 
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Viggo Larsens Boghandel 
 
Boghandelen lå i Algade 51. Den blev grundlagt af Viggo Larsen den 1. maj 
1940 og ophørte efter 40 år den 31. maj 1980. 
 
Viggo Larsen fødtes på Femø den 16. maj 1914 som søn af gårdejer Hans 
Lauritz Larsen og Julie Hansine Kristine Nielsen. Han blev udlært i Central 
Bogladen (Arnold V. Pedersen) i Vordingborg 1930-34. Derefter arbejdede han 
hos Heine Hansen i Skørping, Adolf Rønne i København, Marckers Boghandel 
på Frederiksberg og på Povl Branners Forlag i København. I 1940 etablerede 
han sig med egen boghandel i Vordingborg. 
 
Han giftede sig i København den 13. april 1940 med Karen Christensen. 
 
 
Thunes Boghandel 
 
Denne boghandel lå i Algade 85. Den blev grundlagt den 17.  december 1865 
af P. Christian Olsen, som den 18. oktober 1892 overdrog forretningen til sin 
søn, Christian Peter Valdemar Olsen. Efter blot tre år blev boghandelen købt 
af Frederik Jacob Christian Thune den 1. januar 1895. 
 
Frederik Thune stammede fra Samsø, hvor først hans farfar, siden hans far 
havde drevet boghandel i Tranebjerg. Denne boghandel fungerede helt frem til 
2011. 
 
Frederik Thune var boghandler i Vordingborg frem til sin død i 1943. I 1936 lod 
han foretage en større ombygning og modernisering af butikken. 
 
Efter faderens død overtog hans tre børn boghandelen i et interessentskab 
med datteren Else Thune som boghandler. Da hun døde allerede den 12. sep-
tember 1943, fortsatte Sigrid Thune og broderen Bertel Thune forretningen i 
samarbejde med prokurist Ove Ganderup. Dette samarbejde fortsatte indtil 
1974, hvor boghandelen blev overtaget af boghandler Kaj Ørting Hansen fra 
Stege, der stoppede som boghandler i Vordingborg 10. marts 1975 for at helli-
ge sig sin forretning, Møns Boghandel, i Stege. 

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 
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Personligt var HN ingen stor gymnast, men han ledte flokken godt. I sommer-
halvåret kørte man til fodboldbanen ved Marienbergvej, senere til de nye ba-
ner, der blev anlagt ved Kuskevej. HN deltog altid selv i fodboldspillet, og 
egentlig var han bedre dér end som gymnast. Han sørgede også for at skaffe 
spillerne gode modstandere, f. eks. Seminariet, Nr. Alslev Private Realskole, 
Herlufsholm og VIF. Og kneb det for en dygtig spiller at skaffe penge til et par 
fodboldstøvler, hjalp HN vedkommende med en økonomisk håndsrækning. 
 
Den frivillige gymnastik, kaldet ekstragymnastik, om eftermiddagen og afte-
nen samlede adskillige af byens borgere såvel voksne som børn til ret store 
hold. Det førte så frem til store opvisninger på Keis Hotel (Borggården) eller 
til amtstræf i Mogenstrup, hvor flere hundrede unge og ældre viste, hvad de 
kunne indenfor gymnastik.  
 
Vi er så heldige på Lokalarkivet at have et billede (se næste side) fra Keises 
gård. Året er 1943, og vi har prøvet 
at sætte navne på personerne.  For-
modenligt er der kun en gymnast i 
flokken, der stadig lever, nemlig Kurt 
Schomann. Er der nogle af vores 
interesserede læsere, der kan oply-
se yderligere om de ukendte perso-
ner på billedet, vil VZ takke meget 
for enhver henvendelse desangåen-
de (55371428). 
 
HN havde naturligvis også en del 
sangtimer og efter skoletid et skole-
kor. Kordirektion var ikke hans fore-
trukne, derimod sørgede han for at 
præsentere et stort udvalg af den 
danske sangskat. Når der var fød-
selsdag, eller juleferien var nær, 
kunne han lokkes til at fortælle historier om en amatørdetektiv, der kunne det 
hele. Og her afslørede HN sig som en fantastisk levende fortæller, som trylle-
bandt eleverne med detektivens meriter. Han sørgede altid for at standse på 
de mest spændende steder for at sikre interessen til næste gang.  
 
En overgang ledede han et voksenkor i Vordingborg, hvor et bredt udsnit af 
byens borgere mødtes til korsang. Det var sjældent, han rørte violinen, selv- 

Ungdomsbillede af 
Herluf Nielsen 



6 

 

om han på seminariet var blevet indført i instrumentets brug. I kirken sang 
han solo ved mindre arrangementer med et bredt udsnit af årets salmer og 
sange, og disse sjældne koncerter viste ham som en fin og følsom sanger. 
 
I mange år var han musikanmelder ved Vordingborg Dagblad. Ærligt og re-
deligt refererede han fra koncerterne om de optrædende og deres musik, og 
sjældent blev kritikken usaglig eller personlig. Jeg arvede jobbet efter ham, 
og forinden vi skiftede, gav han mig gode råd og vejledninger i det at be-
dømme andres præstationer indenfor musikken. 
 

Bagerste række fra venstre: Ukendt. Ukendt. Erik Hansen. Ib Meyer. Ukendt. Helmuth Peter-
sen. Hakon Jacobsen. Gunnar Vinsten. Ukendt. Ib Mogensen. Ukendt. Mogens Fromberg. 
Erland Ploug. Ukendt. Marius Larsen. Herluf Nielsen. 
 
Mellemste  række fra venstre: Ukendt. Carl Grundtmann.  Hans Ole Mølvig. Jens Peter 
Kjærsgård. Børge Poulsen. Jens Olsen. Hans Viggo Bechmann Jensen. Tuch Christoffersen. 
Torben Zilmer Petersen. Bent Christensen. 
 
Forreste række fra venstre: Ukendt. Kurt Schomann. Flemming Lundhild. Ukendt. Ukendt. 
Frank ?. Poul Erik Olsen. 
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Gi’ det videre – indsamling af erindringer 
 
I 2017 vil I blive inviteret til at deltage i et fælles arkivprojekt om indsamling af 
erindringer. 
 
I forbindelse med at Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og Danmarks Radio sam-
arbejder under overskriften Historier om Danmark og sætter fokus på dansker-
nes egen historie, har vi på arkivet tilmeldt os projektet:  

 

 
Gi’ det videre 

 
Vi håber, der blandt foreningens medlemmer er mange, som gerne vil dele erin-
dringer om deres skolegang, forældre, ferier og ting, der er forandret. Man kan 
selv skrive sine erindringer, eller man kan vælge at lade sig interviewe af nogen 
f.eks. fra arkivet. 
 
Man går ind på denne hjemmeside:  http://gidetvidere.dk/ - hvor man kan opret-
te sig og skrive i de tilhørende felter inden for de fire emner, hvor man også kan 
vælge et tema.  
 
Her kan man også foretage upload af lyd og film, hvis man har været ude at 
interviewe folk. Det er nemt at gå til, så det er bare om at komme i gang og skri-
ve løs på hjemmesiden. 
 
Erindringerne er offentligt tilgængelige hele 2017 - herefter vil de indgå i lokalar-
kivernes samlinger indenfor de arkiver, der deltager. 
 
Skulle nogen have lyst til at gå rundt og interviewe folk - hører vi gerne fra jer. 
 

Med venlig hilsen 
Susanne Outzen 

Arkivleder 
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gik byens borgere egentlig hen, når de skulle ud at more sig en lørdag af-
ten?”  Verner Jensen svarede prompte: ”Man gik da på Hotel Valdemar for 
at danse til Juul Eivigs orkester.” Juul Eivig hed rettelig Christoffersen til ef-
ternavn og var en søn af Tage Juul Christoffersen, altså en sønnesøn af 
C.C. Christoffersen. -  ”Det var da morsomt,” udbrød jeg, ”Juul Eivig var gift 
med min kusine, Maud Thomsen, som spillede klaver i orkesteret.” 
 
Maud Thomsen stammede fra Nysted. Hun var datter af min farbror, Thor-
vald Thomsen, som var en velrenommeret musikdirektør på Nystedegnen. 
Han underholdt med sit 15-mands orkester rundt om på Lolland-Falster bl.a. 
tit og ofte på Ålholm Slot, hvor slotsfruen var meget musikinteresseret. Min 
farbror havde selvfølgelig sørget for, at hans datter havde fået en god musik-
uddannelse som pianist. 
 
Hvor og hvordan hun og Juul Eivig mødte hinanden, aner jeg intet om. Jeg 
tror, de endte deres dage i Borgeby i Skåne.  
 
På Vordingborg Gamle Kirkegård kan man finde C.C. Christoffersens grav-
sted i det nordvestlige hjørne af kirkegården ud mod Færgegårdsvej. 
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På Bornholm havde Herlufs familie stor udbredelse. Faktisk talte familien  
over 1300 medlemmer. En gang om året mødtes de, og et år var 700 mødt 
op til familietræf. Herluf så med meget stor glæde hen til disse sammenkom-
ster og var en ivrig deltager. 
 
Da realskolen flyttede fra Algade til gymnasiet på Næstvedvej, fulgte HN 
med, og det medførte, at han påtog sig undervisning i gymnasium og realaf-
deling. Her arbejdede han til sin pensionering, som fandt sted i 1961. Hund-
reder af elever, som han havde berøring med, husker ham som en lærer, 
man trygt kunne henvende sig til. Hans bornholmske dialekt forlod ham al-
drig. - Ligeså var han en god og hjælpsom kollega, der loyalt arbejdede for 
sin skole. 
  
Han var, som ovenstående viser, kendt af alle i datidens Vordingborg, og 
måske er der nogle af vore bedagede læsere, der nikker genkendende til 
beretningen om Herluf og hans virke. Så er mit tilbageblik lykkedes.  
 
I Vordingborg boede han en overgang på Boulevarden 47, flyttede senere til 
Valdemarsgade 19 og til huset bag doktor Mørkebjergs ejendom. Til slut bo-
ede ægteparret i ejendommen Elmealle 13. Det skal også nævnes, at fru 
Herluf Nielsen en årrække var medejer af en læderforretning på hjørnet af 
Algade og Torvestræde.     
                   
I sine sidste år døjede Herluf med gigten. Trods megen idræt livet igennem  
gik det udover knæ og lår, og det irriterede ham meget, at kræfterne ikke 
kunne slå til. Alligevel  lykkedes det ham og konen at gøre sig fortjent til di-
verse idrætsmærker, selvom de var noget til års. Det betød indimellem et  
ophold på sygehuset i Næstved. Han døde den 5. juni 1969 omgivet af sin 
familie. Han efterlod sig hustru, to sønner og to døtre.  
 
Herluf blev bisat den 10. juni fra Vordingborg Kirke. Han og familien havde 
bestemt, hvordan bisættelsen skulle foregå med megen musik og udvalgte 
salmer. Jeg havde i forvejen lovet at spille til bisættelsen, og det blev natur-
ligvis en større begivenhed med en stopfyldt kirke. Også denne dag blev for 
familien en dag med den glade kristendom.                                                                                                                              
Herluf huskes stadig af mange for sin dåd og sit virke her i Vordingborg, der-
for er dette skrevet til hans minde. Hans kone Margrethe Diderikke Nielsen 
født Kjøller døde i Vordingborg den 5. januar 1991. 
 

Kilder: Lokalarkivet i Vordingborg, Vordinborg Dagblad, Google,  
                          Kurt Schomann, egne optegnelser, Vordingborg Gymnasium 
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Øgenavne  
 Når man tænker tilbage 

Red. Brian Devantie 

 
Når man tænker tilbage - og det har vi alle brug for indimellem - dukker der 
ofte ting op, som man næsten havde glemt. Pludselig en søndag, da jeg ledte 
efter noget andet til vores foreningsblad, Guldgåsen, fandt jeg en artikel om 
øgenavne fra Masnedsund, som jeg skrev tilbage i 2005. Jeg mener ikke, den 
tidligere har været blandt bladets artikler, så med redaktørens accept kan I nu 
lade minderne tage over og måske nikke genkendende til flere af følgende 
navne, i hvert fald hvis I tilhører den ældre generation. Masnedsund var øge-
navnenes yngleplads, og der var mange af dem. 
 
Vi begynder med Bolværksmatrosen. Han boede på Ore, og rygtet sagde, 
han aldrig havde været ude at sejle. Han arbejdede på havnen, senere for 
kommunen. Vi fortsætter med 
Numse, Nusser, Uster, hans bror 
Børge 39, fordi han boede i Vol-
mersgade 39, Sut, Skrat og 
Søvndal, tre brød- re fra Orevej. Kaj 
Napoleon var an- sat på slagteriet, 
han åbnede iøv- rigt forretning i 
Algade, hvor Te- lenor nu har til 
huse. Peter Fyn- bo, Tage Mælke-
mand, søn af Den Jordløse Bonde. 
Og der var Øl, min storebror, 
som en gang fik sagt: det rager 
mig en øl - og det blev hængende. 
Det blev senere ændret til Mik 
Mak, i dag er der fortsat mange, der 
kalder ham for Mik.  
 
Vi går videre med Gummisnogen i Købmagergade, Frede og Carlo Polak 
samt broderen Pernillerkaj. 
 
Loddestokken, Lynmuren, Greven og Baronen, Seller, min lillebror født Thor-
sell, den halvandetarmede fisker Larsen på stationsvej. Swiss Holger, som 
havde en bror, der blev kaldt Jørgen Halvandenarm. Jeg selv blev kaldt Bran-
ger. Der var Rebber med navnet Preben, i øvrigt bror til London, som rettelig 
hed John. 

Hvilket øgenavn passer til denne kat? 
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i året 1892 bosatte han sig i Vordingborg og dannede her et lille, beskedent or-
kester. Støt og roligt arbejdede den unge, interesserede musiker sig frem, og 
hans orkester vandt sig efterhånden et godt navn. Desuden havde han den sto-
re glæde, at hans 2 døtre og 6 sønner alle fulgte musikkens kald og blev opta-
get i faderens orkester. Senere oplevede Christoffersen at se sine 6 sønner 
ansat ved 5. Regiments Musikkorps i Vordingborg; den ene af disse, Tage Chri-
stoffersen, blev ovenikøbet korpsets dirigent. Korpset var et af vore bedste mili-
tærorkestre. Man forstår, at den gamle musikdirektør med stolthed fulgte sine 
sønners udvikling. Da Christoffersen på sin 67-årige fødselsdag kunne fejre sit 
50- års jubilæum som musiker, var han genstand for stor opmærksom-
hed.  Christoffersen havde ved sin noble færd let ved at vinde befolkningen, og 
på dette tidspunkt stod han endnu som chef for sit orkester, der talte indtil 30 
mand. Han virkede som musikdirektør i Vordingborg indtil sin død den 22. april 
1932. 

Juul Eivig Christoffersen: 
Et af de første år jeg arbejdede som frivillig på Lokalarkivet i Vordingborg, det 
har været omrking 2010, sad vi og talte om forholdene i Vordingborg under Be-
sættelsen. Jeg spurgte da min kollega, tidligere redaktør Verner Jensen: ”Hvor 

Her på hotellet startede Vordingborgs første biograf i 1907, og her ”jazzede” under Besættelsen 
Juul Eivigs orkester til glæde for forlystelsessyge vordingborgere 
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Betalingen for et abonnement til København og de øvrige byer på Sjælland er 
135 kr, for Præstø, Næstved og Vordingborg 70 kr og for Præstø-Vordingborg 
50 kr årligt. 
 
Den 6. august 1898: 
Gåsen fløjet. – Gåsen blev om eftermiddagen taget ned, og det var noget van-
skeligt. Møtrikken, der holdt den fast, var 
nemlig rustet, og der måtte hældes pe-
troleum på den og tændes ild, før den 
ville give efter. 
Om nogle dage vil malermester Møl-
mann fra København komme til Vording-
borg for at forgylde gåsen, hvad den 
også trænger til. 
Gåsen vejer mellem 50 og 60 pund. 
 
Den 15. november 1898: 
Indbyggertallet for Vordingborg Kommu-
ne er optalt til 3.469, en fremgang på 12 
personer. – I Masnedsund bor der 1.003 
og i Nyråd 291. 
 
Den 20. marts 1907: 
Trafikministeriet har godkendt, at Vor-
dingborg Kommune køber og overtager 
Masnedsund Havn. Pris: 15.000 kr. 
 
Den 24. marts 1907: 
Denne dag starter den første biograf i Vordingborg i Hotel Valdemars store sal. 
 

Man har i Vordingborg og omegn i perioder haft et endog meget 
aktivt musikliv 

 
C.C. Christoffersen 
I året 1880 den 20. januar mødte en ung spillemand frem for det sydsjællandske 
publikum. Den unge mand blev senere en kendt musiker i hele Sydsjælland og 
blev far til 6 af provinsens dygtige musikere. Denne mand var afdøde musikdi-
rektør C.C. Christoffersen. Christoffersen blev født 20. januar 1863 og var søn af 
tømrer Christoffer Rasmussen, Mern. Sin første uddannelse i musik fik han hos 
daværende musikdirektør Grandahl, Præstø, og han blev senere en af dette or-
kesters  bedste kræfter. Han fandt dog ikke denne stilling tilfredsstillende nok, og 
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Gummiskyggen, Egon Fabricius, han var vinkelbærer på Masnedøfortet og 
havde for vane altid at sige: os med gummiskyggerne er lidt mere. 
Hængerøven, Zigeunerbaronen, Professoren, Knækpølsen på Søndermarks-
vej, der var bror til Godavposten. Gunner 100 procent, der var i familie med 
Den Gående Vognmand. Fidusen, Pismyren, Fru kalif, skibsreder i Volmers-
gade med båden af samme navn. Fru Myg, en stor dame, der var gift med 
Russervalde i Købmagergade; de havde sønnen Drøs, som var ansat ved 
DSB. 
 
Sjukajen på Ore, Theobald og hans broder Tobak fra Volmersgade, Lille Pe-
ter og Lak, hvis fader pudsigt nok blev kaldt for Store Peter. Han var en hær-
debred mand, der arbejdede på Øernes Andels, og som uden de store pro-
blemer løftede 100-kg sække, som var de en pose mel.  
 
Moster Tove i Volmersgade med forretning ved siden af skrækfamilien Olsen. 
De havde blandt mange børn drengene Jørgen Skræk, Ernst, Max Ole, Ejner 
og Murer Svend på Ore. De havde også relationer til familien Ibsen, der var 
identisk med Sjølerbanden under krigen. Ejners søn, født Ib Gerner Olsen, 
blev kaldt Igo, lillebroderen blev kaldt Misser; han blev udlært typograf hos 
Holger Hansen i Torvestræde. Sjapper han var søn af Maler Anker.  
 
På Ore boede Skrige Erik og Hyt Verner, iøvrigt en fortrinlig bokser. Arne 
Jensen fra Købmagergade var også en glimrende bokser. Han blev ansat på 
stationen i Nykøbing Falster og var gift med ishandler Christensens datter fra 
Færgegårdsvej, men mistede livet mellem to vogne i forbindelse med sit ar-
bejde. Ved siden af ham boede Kurt, Nordmanden, - efter et par måneder i 
Norge kunne han ikke tale dansk. 
 
Snild Ejner fra slagteriet byggede og åbnede senere butikken Fiskehjørnet 
med salg af fisk og røgvarer, den er nu revet ned. Automaten boede i Eng-
gården, der var en barakbygning, der skød op efter krigen og gav husly til 
mange familier. Her boede også Ole Skomager, Dusse, Gerhard Gedeknep-
per og Kylling, hvis søn blev kaldt Kost og junior Mini Kost; Bents  far blev 
kaldt for Solde. 
 
I Volmersgade boede Harry Skraldemand sammen med Margit, hun var sø-
ster til Harry Skraldelavs. Harrys far havde i forbindelse med sin skraldeind-
samling også ansvaret for, at alle de lokale lokumstønder blev tømt. Balutten 
var fra Færgegården ved fiskerihavnen. Han sagde: vi satser hele balutten. 
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Vagn Bropille, Rødspætten og Københavner Christian. Sidstnævnte boede 
på skovvej. Marius Hjulben på Færgegårdsvej, som var chauffør på VBK. 
Hans søn kom i øvrigt til at hedde Ole Bier, han kunne ikke sige ”iv”.  Ved 
siden af dem boede Wasser.   
 
Gøgen på Stationsvej, der havde sønnen Nusbus. Tom Ewald, fordi så 
kendte man ham bedre. Hans fætter blev kaldt Urmager Leif, Stoffer med 
det borgerlige navn Poul Christoffersen. Barber Knud, Lange Svend på 
Ore. Ja, der boede også en Lange Svend på Chr. Mathiensensvej, nemlig 
Svend Larsen. Øl Svend boede på Mosebakken, og her boede også Piger-
nes Jens, som var målmand på VIF´s førstehold gennem mange år, hvor 
også Sut og Skrat var med. - Vaffelbagerens søn Knud, Janger fra Øjet, 
den lille Russer fra Mosebakken, Mivs fra Fredensvej; her boede også Finn 
Pedel og Holger Vognmand, hvis bror iøvrigt blev kaldt for Maller. Udover 
dem var der også Plet, han havde en hvid plet i nakken, Heinz, søn af Bør-
ge Brandvino, Gile og Klø-i-røv. Der var Bjarne, som var barnebarn til Bro-
læggeren i Chr. Mathiesensgade. Der var Peter Piist, manden de fleste 
målmænd frygtede, når han fyrede kanonen af på fodboldbanen (han hav-
de et af Danmarks hårdeste skud). Ikke at forglemme Willy Stål, moster 
Toves barnebarn, Tarzan, Løgnehalsen, Røghatten, Mamse. Kanin Ole, 
Myreslugeren, Søren Slat, Suts søn Solo, Stuttly og Kogler, sønner af Nus-
bus.  
 
I nyere tid er der helt givet kommet flere øgenavne til, men da det ikke er i 
denne ellers skønne del af Vordingborg, jeg kommer mest nu, må læserne 
stille sig tilfreds med ovenstående. I gamle dage var der virkelig øgenavne i 
omløb. Mange af dem hænger ved den dag i dag, men helt i overensstem-
melse med tidens og naturens gang er mange faldet fra i svinget - døde og 
borte. 
 
Jeg håber, alle har fået et levende indtryk af, hvordan en rigtig Masned-
sunddreng med øgenavnet Branger stadig husker tiden i Volmersgade i 
Masnedsund. 
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Sket i Vordingborg – ”gamle nyheder” fra vor by 
Red. af PET 

 
Et af vore medlemmer, Poul Hansen, har indsamlet en del morsomme, gamle 
avisudklip fra fortidens Vordingborg. Notitserne fortæller om små episoder og 
hændelser af enhver art. Her kan du læse nogle få af disse, men der er man-
ge flere, som Guldgåsen senere vil delagtiggøre sine læsere i. 
 
Den 9. september 1877: 
Om aftenen kl. 10.30 udbrød der ild i forpagter Egedes gård, Marienberg, på 
Færgegårdsvej. Gården hører til Rosenfeldt Gods. 
Den 30. december 1877: 

Musikdirektør Christoffersens (se også næste side) ugentlige koncert i Kirke-
skoven tager sin begyndelse førstkommende torsdag aften. 
 
Den  1. februar 1888: 
Telefonforbindelse åbnet. – Telefonforbindelsen Vordingborg-København er 
nu åbnet. 


