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Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 
Julenat, da vor Herre blev fød, 

da tændte sig lyset i mørkets skød. 
Velkommen, nytår, og velkommen her! 

 
N.F.S. Grundtvig 

ADVENT 2017 
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Kvindelig fuglekonges betydning  
for en af Vordingborgs ældste foreninger 

Vi skruer tiden hundrede år tilbage  
Red. af Brian Devantie 

 

Torsdag den 12. juli i året 1900 mødtes både skytter og ikke skytter - alle 
medlemmer af Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn stiftet i 
1788  -  på vanlig vis på Hotel Kong Valdemar. Det blev et møde, der fik stor 
betydning for selskabets historie helt op til i dag. 
 
Med den tidligere fuglekonge gdr. R. Rasmussen i spidsen marcherede man i 
strålende solskin med fane og musik til skydepladsen ved Kirkeskoven, hvor 
skomagermester Therkildsen ved nitiden kunne åbne skydningen. Da man 
efter mange timers skydning nærmede sig klokken 18.00, faldt brystpladen, 
og for første gang i selskabets historie skete det højst usædvanlige, at det 
blev en kvinde, der kunne ”bryste” sig med den flotte titel som fuglekonge. 
Det skulle vise sig, at det ikke var en helt almindelig dame. Det drejede sig 
nemlig om kammerherreinde Sophie Margrethe von Oxholm af Rosenfeldt.  
 
Kammerherreinden var født den 26. december 1850 i USA. Hendes far var 
taget til Amerika og havde investeret i jernbaner. Han 
havde tjent en masse penge og kunne i 1860 sejle til 
Danmark i eget skib. Kammerherreinden mødte den 
unge Oxholm, og de blev gift i København den 9. sep-
tember 1872. 
 
Kammerherreinde Sophie Margrethe von Oxholm 
vandt foruden fuglekongeværdigheden også 12 spise-
skeer i tretårnet sølv. 
 
Ved den efterfølgende middag udbragte formanden 
en skål for herskabet på Rosenfeldt, kammerherre og 
kammerherreinde von  Oxholm. Det fik en overordent-
lig stor betydning for selskabet, at lige netop kammer-
herreinden var blevet ”fugledronning”. Fugleskyd-
ningsselskabet og Vordingborg blev kendt i årene der-
efter; ja, helt frem til i dag, i hvert fald inden for skytteforeningskredse. - Og 
ikke kun i Danmark, men i hele Norden.  
 
Efter en gennemgang af forskellige dokumenter og fundatser efterlader den-
ne kvinde et indtryk af at have besiddet nogle meget store personlige evner. 

Sophie Margrethe  
von Oxholm - (google) 
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Overfald var skeet, rede førnævnte Hans Madsen og Gustav 
Friderichsen til Udbye og forlangte begge af Skolelærer Aa-
gaard, at han skulde skrive for denne Kone (må være Bodil 
Ols Datter) til Forligelses Kommissionen, hvilket han afslog 
dem. Dette, saavelsom Mandens forslagne Legem viser nok-
som Umueligheden af, at disse Mennesker kan leve længer 
sammen; kun er det at ønske, at dette saa skammelige 
Overfald maatte ved Lovene vorde paatalt og oplyst. 

 
 
Aar 1818 den 
8de September 
mødte hos mig 
Indsidder Gu-
stav Friderich-
sens Hustrue af 
Grumløse for at 
forlange paanye 
Attest af mig til 
Skilsmisse.  
 

Manden, Gustav, selv udeblev, uagtet Sognefoged Jens Pe-
dersen i Grumløse havde tilsagt ham og ladet ham vide, at 
en Mulkt er sat paa Udeblivelsen. Begge vare i samme An-
ledning samlede hos mig den 21de November 1817 og fik 
den gang af mig følgende Attest: Manden er en god Arbei-
der, men er hengiven til Fuldskab, og naar han er fuld, mis-
handler han hende og truer hende paa Livet.  
 
Da er det at ønske, at de maatte skilles ad, og han tilpligtes 
at betale hende og de tvende uopfødte børn, de have sam-
men, noget til Ophold. 

 
 
..... OG  
 
SÅ  
 
SKILLES 
 
DE 

GULDGÅSEN ØNSKER  
ALLE SINE LÆSERE  

EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 
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skab og begge at leve kristelig fremdeles med hverandre, da 
de giøre sig selv kun ulykkelige og give andre kun Forargel-
se ved saaledes enten at stride med hverandre eller at skil-
les ad. Detsuden foreholdtes Manden hans Ansvarlighed, 
om han i Fuldskab mishandlede Konen. 
 
1817 den 25de November mødte Huusmand Mads Søren-
sen af Grumløse tilligemed hans Hustrue Sidse Hans Datter 
for at faae Attest af mig til Skilsmisse. Konen sagde, at hun 
ei kunde leve med ham, fordi han slog hende. Manden, som 
ellers har intet ondt Lov, men agtes snarere enfoldig og tro-
skyldig, tilstod at have givet hende een Gang et par Ørefi-
gen, fordi hun havde taget ham uafvidende 1 skp. Rug, 1 
skp. Byg og 1 skp. Havre og ladet andre faae samme; men 
han klagede, at hun hverken vilde sye eller toe om ham. 
 
Han klagede endnu, at om Aftenen den 16de November 
sidst, da han laae i sin Seng, kom Gustav Friderichsen, Ind-
sidder i Grumløse, et Qvarteer efter at denne Mands Kone 
var kommet fra Giæstebud hiem, ind til ham, da han laae i 
Sengen, og giorde Qvalm, saa han maatte staae op af Sen-
gen og kaste ham ud; en Tid efter kom hans Kone, som 
var ? (kan ikke læses) igien tilligemed Gustav og Gaardmand 
Hans Madsen i Grumløse, men disse gik dog igien uden at 
sige noget.  
 
Endelig klagede han, at i Aftes den 24de November, da han 
gik hiem fra sit Arbeide, kom bemældte Gustav Friderichsen 
og Hans Madsen begge til Hest, i hvilket Møde Hans Mad-
sen tilraabte Gustav, at han skulde nu ride sin Vei, han skul-
de nok giøre det af med ham, og han slog ham derpaa saa-
ledes, at hans Arm er i Dag ganske ophovnet og rød; i dette 
Overfald tyede den overfaldne Mand ind paa Gaardmand 
Hans Nielsens Rug, og denne Mand (Hans Nielsen) har tilli-
gemed Gaardmand Niels Frandsen begge af Udbye synet 
det Sted, hvor Overfaldet skete i Rugen og fundet i samme, 
som er bleven meget ilde tilredt, Spor ikke alene af Hesten, 
men ogsaa af den overfaldne Mands Træskoe. Efter at dette 
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Hun havde en social baggrund, der gjorde, at hun blev hørt og me-
get respekteret. Det siges også, at der ikke var mange, der turde 
sige hende imod. Hun ønskede, selv om hun aldrig selv fik børn, at 
gøre noget for fremtidens unge, særligt for piger, således at de, når 
de blev voksne havde mulighed for at virke uden for hjemmets fire 
vægge. Opgaven med at tilskynde fremtidens kvinder til et mere ud-
advendt liv sammenkædet med et mere overordnet mål, som skulle 
inddrage hele Nordens kommende generationer af kvinder, påtog 
hun sig i forbindelse med en udstilling i København i 1895. 
 
Hun stillede en sum på 1.000 kr. til rådighed for dette arbejde og 
kaldte sit gavebrev ”Vordingborgpræmie til fremme af nordiske kvin-
ders studier i civillovgivning”. Gavebrevet blev givet på Margretheda-
gen den 20. juli. Hun nævnte også Fugleskydningsselskabet for Vor-
dingborg og Omegn og takkede for loyaliteten i dronningeåret. Kam-
merherreinden havde nemlig i 1897, der var 500-året for Kalmaruni-
onens underskrivelse, skænket Vordingborg by en gobelin forestil-
lende dronning Margrethe. Denne var ophængt en del år i byrådssa-
len på det daværende rådhus. Hvor den er nu, står hen i det uvisse. 
 
Margrethekæden  
Ved en frokost i Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Om-
egn torsdag den 7. juli 1904, oplæste Sophie Margrethe von Oxholm 
følgende skrivelse: 
 
”Den 26. juni 1901 satte jeg som årets fug-
leskydningsdronning selskabets valgsprog, 
”Borgerlig Samdrægtighed”, på prøve ved i 
skytternes kreds at udlove en præmie til 
fremme for nordiske kvinders studier i civil-
lovgivning. Jeg betænkte mig ikke et se-
kund på at gøre dette, da jeg i mit barn-
domshjem i USA var vant til at møde 
hjælpsomhed hos mænd, og skytternes 
loyale og hensynsfulde holdning overfor 
fugleskydningsdronningen og præmien var 
og er for mig en borgen for, at valgsproget pligttro overholdes. Det er 
derfor mit ønske, at selskabet skal modtage et synligt bevis på min 
tak, således at vor borgerlige samdrægtighed kan vinde videre til-
slutning. 
Jeg vil også søge at fremme nordisk skydefærdighed ved at skænke 

google 
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selskabet en nordisk fuglekongekæde, der ved nordiske folks skydninger 
kan vandre fra selskab til selskab og samle mænd og kvinder om sig i bor-
gerlig samdrægtighed. Kun et navn giver genklang om nordisk samdrægtig-
hed. Byen Vordingborg besidder mindet om dette navn i kraft af sine gamle 
slotsruiners historie, et minde om stedet, hvorfra Margrethe Valdemarsdat-
ter udsendte sine rigsbefalinger, hvori hun grundlagde en samling af de nor-
diske folk. Må denne Margrethekæde hjælpe til under nutidens forhold at 
genoptage den afbrudte gerning. For at alle kan føle sig hjemme hos os, vil 
jeg opfordre selskabet til at danne en nordisk afdeling af Fugleskydningssel-
skabet for Vordingborg og Omegn, i hvilken andre selskaber og enkelte 
medlemmer, både mandlige og kvindelige, indenfor de tre nordiske rigers 
grænser kan optages. 
 
Nødvendige lovbestemmelser bør udarbejdes i nær tid, således at der kan 
indkaldes til den første skydning allerede på Margrethedagen den 20. juli i 
året 1905. For at kæden ikke på ubestemt tid skal være borte fra Vording-
borg, ønsker jeg, at skytterne hver 16. eller 20 år mødes til skydning i hjem-
stavnen. 
 
Fuglekongekæden (Margrethekæden) og fuglekongebægeret vundet af øje-
blikkets fuglekonge forventes forsvarligt opbevaret og sikret mod ildsvåde 
og tyveri. 
 
Skulle selskabet ophøre at bestå, tilfalder Margrethekæden og bægeret 
Vordingborg Byråd samt de øvede skytter fra by og omegn, der tager be-
stemmelse om deres anvendelse ved nordiske sammenkomster.” 
 
Den første nordiske skydning 
Den 20. juli 1904 blev betragtet som oprettelsesdagen for den nordiske af-
deling af Fugleskydningsselskabet. I december blev der udsendt 134 invita-
tioner i Danmark, Norge og Sverige. De udenlandske med den svensk-
norske gesandts bistand. Invitationerne drejede sig om to ting. Først og 
fremmest om en eventuel indmeldelse i den nordiske afdeling og dernæst 
om deltagelse i den første nordiske skydning, der var fastsat til Margrethe-
dagen den 20. juli 1905. Det kom ikke til at forløbe som ventet. Svenskerne  
havde ingen selskaber, som svarede til de danske. I Norge var der kun to 
foreninger, og i disse skød man ikke med forlader. På et møde 19. januar 
1905,  hvor kammerherreinden deltog, blev de besværlige kendsgerninger 
diskuteret, og man blev enige om at invitere selskaber og enkeltpersoner fra 
Island, Grønland og Færøerne samt Dansk Vestindien. Fugleskydningsfor-
eninger fra disse lande kunne optages, - dog på betingelse af, at skulle det 
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Skilmisser i 1800-tallet 
Skilsmisser optræder helt tilbage i begyndelsen af 1800-
tallet. Kirken anså ægteskabet for forpligtende, og det var 
præsten, man gik til for at få attest til skilsmisse. 
”Gemytternes uoverensstemmelse” blev accepteret som 
grund til skilsmisse. Der kunne være tale om druk med efte-
følgende vold og utroskab. 

Gustav Friederichsen og Bodil Olsdatter i Grumløse blev gift 
ca. 1796. Deres ægteskab gik åbenbart ikke så godt. Man 
kan i Udby kirkebog læse følgende: 1817 den 21de Novem-
ber vare Indsidder Gustav Frederichsen og Hustrue Bodil Ols 
Datter mødte hos mig for at faae Attest til Skilsmisse; men 
da disse Ægtefolk have levet over ? Åar (antal år kan ikke 
læses) sammen og have 4 børn, og Manden detsuden kla-
ger kun over Konens slemme Mund og Konen over, at Man-
den, naar han faaer noget i Hovedet, slaaer hende, formane-
de ieg hende at styre sin Mund og ham at holde sig fra Fuld-

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 

FØRST MØDES DE............ google 
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søge ind i Legionen. Det betyder, at den franske hær ingen problemer har 
med rekruttering af nye soldater efter afskaffelsen af værnepligten. 
 
Danske prins Aage, der var kendt for at være en eventyrlysten gut med en 
historie, der fortæller lidt af hvert, meldte sig i 1922 til legionen. Efter en del 
forhandlinger mellem den danske og den franske regering udnævntes prins 
Aage til kaptajn i Legionen. Han deltog i flere hårde kampe, og efter 17 år i 
legionen fik han rang af oberstløjtnant og blev dekoreret med æreslegio-
nens medaille.  
 

Han døde i februar 1940 og havde ønsket at blive begravet på Legionens 
kirkegård i Algeriet. I dag ligger Legionens kirkegård i den sydfranske by, 
Puyloubier, hvor man stadig kan se prins Aages grav. 

 

Fremmedlegionens insignier, Grenade legion  

Livgarden besøgte Fremmedlegionen i 2016. - På vegne af De Danske Garderfor-
eninger lagde Livgardens historiker en krans på prins Aages grav på kirkegården i 
Puyloubier. Kransenedlæggelsen foregik med deltagelsen af chefen for Fremmed-
legionens Veteraninstitution, oberstløjtnant Bouchez 

Danske prins Aage i fremmedlegi-
onens uniform. Han var i legionen  

1922 - 40 

Fotos google 
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resultere i en fuglekonge fra en af disse afdelinger, skulle den næste skydning 
altid afholdes i Danmark.  

Det hjalp dog ikke stort, men til alt held 
lykkedes det dog at få et svensk med-
lem. Det var en dampskibsfører ved 
navn Lysander fra Malmø. Også en 
nordmand meldte sig, Alle paragraffer 
var nu opfyldt, så den første Mar-
gretheskydning kunne afholdes. Den 
fandt sted den 20. juli 1905 med delta-
gelse af 83 medlemmer i Kirkeskoven. 
Til formand var valgt gårdejer R. An-
dersen, Ornebjerg, med en bestyrelse 
bestående af T. Therkildsen, redaktør 
R.F. Andersen, der senere blev byens 
borgmester, kammerherreinden og 
desuden afdelingens sekretær, sagfø-
rer Strange.  
 
Vordingborgs gader var smykket med 
flag, og en del af flagstængerne havde 
blomster og grønt i toppen. Tidligt på 

morgenen musicerede Olsens og Christoffersens orkestre på Rosenfeldt og 
gik herfra gennem gaderne til Hotel Kong Valdemar. Fra hotellet marcherede 
selskabet til skydepladsen i Kirkeskoven, hvor formanden udbragte et ”leve” 
for stifterinden af de nordiske skydninger. Hun besvarede denne hilsen med et 
”leve” for de nordiske skydninger.  
 
Det blev indledningen til et flot arrangement, der sluttede ved 18-tiden, hvor 
man kunne hylde den første nordiske fuglekonge, forvalter Frederik Fugl fra 
Iselingen. Med et velrettet skud med eget gevær havde han selv sørget for at 
gøre sig fortjent til den ærefulde titel. Margrethekæden blev hængt om halsen 
på ”kongen” af kammerherreinden, og formanden overrakte ham Margrethe-
bægeret. Efter at fuglekongen var hyldet med hurraråb og fanfare, drog man i 
procession til slotsruinen anført af musikkorps, faner og en kreds af unge piger 
bærende en blomsterbue. Herefter kom den nordiske fuglekonge, den vording-
borgske fuglekonge, kammerherren og kammerherreinden, direktionen, skyt-
terne og en masse borgere, der var kommet for at overvære festlighederne. 
På ruinerne blev man modtaget af en stor folkemængde. Skibene i Nordhav-
nen var smykket med flag. Kammerherreinden havde nemlig udsat en præmie 
til tre skibe med den smukkeste flagudsmykning. Hun havde endvidere - den-

Til venstre den første fuglekonge i 1905 i den 
nordiske afdeling af  selskabet, forpagter Fre-

derik Fugl, Iselingen.  
Til højre Fr. Bøttinger Theisen - (google) 
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ne energiske og opfindsomme dame - formået at få brevdueforeningerne i 
Vordingborg, Næstved, Nykøbing og Ringsted til at arrangere et større opbud 
af brevduer - tæt ved 1000. Duerne blev sendt i luften med en hilsen fra den 
første nordiske fuglekonge. De blev sendt af sted med følgende budskab: 
”Hilsen til hele verden og skandinavien fra Vordingborgs slotsruiner. Frederik 
Fugl, nordisk fuglekonge.” 
  
Efter en lang og succesrig dag drog alle til Hotel Kong Valdemar, hvor fest-
middagen var fastsat til kl. 20.00. Hotellets have var oplyst af kulørte lamper. 
 
Således forløb den første nordiske fugleskydning, hvor man blot savnede 
skytter fra de øvrige nordiske lande. Men - når kammerherreinde Sophie Mar-
grethe von Oxholm havde sat sig et mål, gav hun ikke sådan lige op, heller 
ikke med denne opgave, hvor hun havde investeret så meget. Hun havde i 
forbindelse med arbejdet omkring den nordiske skydning høstet en del erfa-
ringer og sat sig ind i spørgsmålet om, hvilke typer rifler og geværer, der skul-
le anvendes. Det forstod hun at udnytte i det videre arbejde.  
 
I kommende numre af Guldgåsen vil jeg fortælle mere herom og sætte yderli-
gere focus på den stærke kvinde fra Rosenfeldt. 
 
(På et møde den 10. august 2008 besluttede repræsentantskabet at nedlæg-
ge foreningen og ophæve kammerherreindens legat, hvis midler ikke længere 
står i forhold til formålet. Legatets midler fordeles ligeligt mellem repræsen-
tantskabet for Margrethekæden og Fugleskydningsselskabet for Vordingborg 
og Omegn, men kammerherreindens skydninger vil fortsat blive gennemført – 
lidt moderniseret i forhold til den oprindelige model). 
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tre års tjeneste kan en legionær ansøge om fransk statsborgerskab, og efter 
15 år kan en legionær forlade legionen med en pension, som udbetales hver 
måned resten af livet, og som også udbetales, selvom legionæren vælger at 
bo uden for Frankrig. En legionær kan lade sig indrullere under pseudonym 
og efter tre år søge rectification: bede om at få sit rigtige navn igen. Hvis legi-
onæren i fem år tjener under pseudonym, kan han ikke beholde dette efter 
endt kontrakt. Den dag han forlader Fremmedlegionen, får han sit rigtige 
navn igen. 
 

Tidligere havde Fremmedlegionen ry for at tiltrække lejesoldater og kriminelle 
på flugt. I de senere år er adgangen til Legionen blevet begrænset meget, og 
der foretages baggrundscheck på alle ansøgere. Har man i sit hjemland be-
gået kriminalitet og er eftersøgt, kommer man ikke ind. Ved kriminalitet me-
nes der hård kriminalitet. Mindre forseelser accepteres. Fremmedlegionen er 
kendt for streng disciplin, og det har længe været en årsag til, at Legionen 
har haft et stort problem med deserteringer. 
 

Efter 2. Verdenskrig fik 
mange tyske soldater, 
som var medlemmer af 
Waffen-SS, valget mel-
lem krigsfangelejr eller 
Fremmedlegionen. Det 
medførte en regel siden 
2002, at højst 40% af 
mandskabet må være fra 
samme land.  
 

I 1996 afskaffede Frank-
rig værnepligten til fordel 
for professionelle solda-
ter. Årsagen var, at de franske politikere ville have en professionel styrke. 
Det betød, at flere legionærer blev trukket tilbage fra forskellige missioner i 
udlandet og erstattet af soldater fra den nye franske hær. Frankrigs politikere 
har derefter valgt at bruge den regulære franske hær mere end Fremmedle-
gionen, og den franske hær er tilført flere penge og flere midler - Fremmedle-
gionen færre. 
 

Imidlertid har Frankrig ingen planer om at nedlægge Fremmedlegionen, man 
ønsker at kunne trække på flere enheder. Mere end 8.000 vælger hvert år at 

Stram disciplin i fremmedlegionen - (google) 
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På den anden 
side af remisen i 
V o l m e r s g a d e 
boede Arvid 
Hansen. Hans 
mor, der var 
norsk født og en 
meget smuk 
kvinde, var gift 
med stationsfor-
stander Chri-
stensen ved Kal-
vehavebanen. 
 

De havde også en dreng, der hed Tom. På værelset hos Arvid var der liv og 
glade dage, når kammeraterne, John Devantier, (der på det tidspunkt boede i 
Engbo på Marienbergvej, hvor nu Netto ligger), og Vagn Petersen (måske 
bedre kendt som Uster, der boede i Bomhuset ved siden af Kalvehavebanens 
remise, der ligger til venstre, når man kører ned mod sydhavnen), var på be-
søg. Bomhuset, der lå på den anden side af vejen, er for længst revet ned. 
Stationsforstanderen, der efter forlydender var en bestemt herre, var ikke el-
sket af alle - og slet ikke af Arvid, der var papsøn i huset. I en ung alder valgte 
han at flytte hjemmefra, og i 1947 - 19 år gammel - blev han optaget i Frem-
medlegionen. Personligt havde jeg fornøjelsen af at tale med ham, da han en 
gang var hjemme på visit sidst i 1950erne. 
 

Arvid Hansen kom i ilden først i det daværende Indokina siden i Nordafrika. 
Han blev en af de højst dekorerede underofficerer i den franske hær. I 1956 
indtrådte han i Nationalforsvarets Sikkerhedstjeneste, som han senere forlod 
med kaptajnsrang. I 1976 blev han udnævnt til Déléqué Régional Adjoint i det 
franske turistministerium, og han endte som turistchef i Nice. Han har siden 
skrevet en bog, ”Legionæren”, som bygger på egne oplevelser; den er også 
udkommet på fransk. - Arvid Hansen døde i efteråret 1998. 
 

Lidt om Legionen 

De fleste officerer er franske, resten af legionen består af mænd af forskellig 
nationalitet, mange barske fyre, der er sig selv nærmest. Enhver kan søge 
optagelse uanset nationalitet, race og religion. Ikke franske statsborgere skal 
indvilge i at ændre deres nationalitet til et fransktalende land. Nye legionærer 
skriver under på en kontrakt, som gælder for fem år; den kan forlænges. Efter 

Indisk militær Gurkha Khukri Kukuri - en gurkhakniv   - (google) 
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Peter Andreas Heiberg 
Samfundsrevser og debattør 

Red. af Viggo Jacobi Zuschlag 

 
Når man i dag bevæger sig ned ad Vordingborgs efterhånden omstridte gå-
gade, har man to muligheder for at komme til Kirketorvet. Man må vælge 
mellem Kirkestræde og Torvestræde, som begge fører direkte til det smukke 
torv med kirke, præstegård og andre markante bygninger. I det sydvestre 
hjørne har vi Frederik den Syvende, der som i så mange andre danske byer 
skuer ud over pladsen og minder os om Grundloven af 1848. Videre må man 
ind bag kirkegårdsmuren, hvor en smuk mindesten er opstillet. Stedet er vel-
holdt, og personen, der mindes, er Peter Andreas Heiberg. På stenen står 
ordret: ”Hans skæbne er dig bekendt.” De fleste beskuere vil sikkert grave i 
deres erindringer fra skoletiden ved denne udmelding, men nok uden store 
resultater. Her følger lidt hjælp. 
 
Hans far, Ludvig Heiberg, blev ansat som rek-
tor ved latinskolen i Vordingborg i 1756. Han 
blev beskikket til embedet blandt 11 ansøgere 
og var i øvrigt af norsk herkomst. Det er be-
mærkelsesværdigt, at så mange søgte dette 
embede, idet skolen var nedslidt på enhver 
tænkelig måde. En gammel, stråklædt bygning 
i torvets sydvestre hjørne hvilende sig op ad 
den gamle kirkemur. Ludvig startede med det 
samme på at forbedre bygninger og forhold for 
de få hørere (lærere), der var ansat. Det resul-
terede i en ombygning af det gamle, faldefær-
dige hus. - Skolen var i brug indtil 1810. 
 
Her i den gamle skole levede familien Heiberg. 
Moderen, Inger Margrethe, selv af Hei-
bergslægten, fødte her Peter Andreas 16. no-
vember 1758. Familien har ikke haft meget at rutte med, indtægterne var 
små og stammede fra undervisningen, kirketjenesten, naturalier, tjenester for 
menigheden og lignende. Trods en tilsyneladende vellykket ledergerning blev 
Ludvig syg og døde i 1760, da Peter Andreas var to år. Hermed begyndte et 
nyt kapitel for den lille familie. Enken flyttede med sine to sønner, Peter og 
Ludvig (f. 1860), til sin far, der havde et godt præsteembede i Vemmetofte. I 
denne præstegård var der åbent hus for diskussioner og drøftelser i den ro-
mantiske periode, hvor ideer blev lagt frem i de lærdes kreds. Peter Andreas 

P.A. Heiberg - (google) 
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var en opmærksom lytter. Familien var stor og bestod af adskillige præster og 
lærere, som tit kom på besøg i det gæstfrie præstehjem. Peter Andreas har 
sikkert her fået de første indtryk af enevælden og de mennesker, der styrede 
landet. Det blev for ham begyndelsen til stærkt samfundskritiske synspunkter, 
nok især rettet mod overklassen. Dette fik senere stor betydning for hans for-
fatterskab. 
 
I 1774 blev han student i København og indskrevet som studerende i sprogvi-
denskab ved Københavns Universitet. Han tog den store eksamen i faget i 
1777 og var så klar til at bruge sine evner som sprogforsker. Det er nok gået 
lidt trægt med at passe opgaverne indenfor området, for han havde i løbet af 
studieårene fået oparbejdet en større spillegæld, der i 1779 halvvejs tvang 
ham til Sverige, hvor han lod sig indrullere i Kongens Livregiment. Efter en kort 
tjeneste blev han købt fri af familien og drog til Norge, hvor slægtninge var rigt 
repræsenteret.  
 
I 1787 udsendte han i Danmark hæfteværket ”Rigsdalersedlens Hændelser”, 
hvor han kritisk slår ned på tyske købmænds indflydelse på Danmarks handel. 
Det var i oplysningstidens regi, og landet var stærkt præget af tysk håndværk 
og handel, hvilket også sprogligt påvirkede det daglige liv. Midt under udgivel-
sen af disse hæfter giftede Peter Andreas sig med den 16-årige Thomasine 
Buntzen, som senere - efter et nyt ægteskab -  blev kendt som forfatterinden 
fru Gyllembourg. I ægteskabet med Peter Andreas fødte hun deres søn, Johan 
Ludvig Heiberg (1791-1860). Han blev senere også en kendt forfatter, men det 
er en anden historie.  
 
I 1789 kom revolutionen i Frankrig, og den påvirkede en stor del af Europa. 
Også til Danmark nåede frihedstankerne, og selvom den tyske påvirkning fort-
sat var stor, bredte der sig frankofile tanker og ideer rundt i klubberne. Jakobi-
nerpoeterne havde travlt med at hylde monarkiets undergang, republikkens 
indførelse og standsforskellenes afskaffelse i Danmark. P.A. holdt sig ikke til-
bage, og han fik flere bøder for nogle af sine tekster. Særligt to verslinjer er 
han husket for: 
 

Ordener hænger man på idioter, 
stjerner og bånd man kun adelen gi`r. 

 
Det var jo hård tale fra P.A., men viser hans klare mening om de hædersbevis-
ninger, som systemet anvendte. Et angreb på officerkorpset skaffede ham 
mange fjender, som spekulerede på at ramme ham og hans skrifter. I 1799 
strammede kronprins Frederik, den senere kong Frederik den 6., op på censu-
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Masnedsunddrenge  
De højst dekorerede udenlandske soldater 

Red. af Brian Devantie 
 

Når man lader tankerne fare og kigger lidt tilbage, er noget af det, man kan 
fæstne sig ved, at to masnedsunddrenge har markeret sig uden for landets 
grænser på det militære område.  
 

Personligt kendte jeg dem begge og deres baggrund. De var fra årgangene 
sidst i 1920´erne. Harry Andersen, søn af skraldemanden på Ore, var i en tre-
årig periode soldat i den engelske hær og deltog i kampe i Indokina. Han blev 
hjemsendt med flere medaljer. Vel ankommet til Danmark blev han som 25-
årig i 1950erne indkaldt til militærtjeneste på Vordingborg Kaserne. Ved en 
parade en af de første dage i tjene-
sten valgte han stille op med sine 
mange medaljer på brystet. Det fik 
en oversergent til at udbryde: 
”Menig Andersen, vær venlig at 
træde et skridt frem.” Oversergen-
ten fortsatte ufortrødent: ”Hvad er 
det for noget sildesalat, de har på 
brystet?” Harry, der ikke var tabt 
bag en vogn, svarede prompte: 
”Melder hr. oversergenten, at det, 
jeg har på brystet, i modsætning til 
deres, der formentlig er tjent bag et skrivebord, er tjent som professionel soldat 
i den engelske hær med tjeneste i blandt andet Indokina.” - Han beholdt sine 
ordner og blev kort tid efter udnævnt til samme rang som spørgeren.  
 

Harry Andersen foretrak ikke at fortsætte i tjeneste, men fik job i det private 
erhvervsliv. Han boede, inden han forlod denne verden, i Volmersgade ved 
siden af den gamle Kalvehavebaneremisse. Folk, der var tæt på Harry, blandt 
andet min bror, John, fik mange historier om hans tid i den engelske hær.  
 
Han var i besiddelse af to gurhka knive, krumme specialknive, den ene med 
snit i skæftet for hver gang den havde været brugt. Den anden uden snit hav-
de aldrig været i brug. I forbindelse med disse specialknive, siges det, at de 
ikke må trækkes af skeden uden at blive brugt!!!  Skete dette alligevel, skulle 
man snitte sig i en finger, inden kniven atter placeredes i sin skede. Dette var i 
hvert fald den udredning, Harry havde, når han fortalte om netop dette våben. 

google 
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roser. Fru Ellen Sauerwein fik et chok over at se datteren livløs, og vagtme-
ster Røpke ringede omgående til politiet, som straks sendte en udrykning til 
adressen. 
 
Politiets teknikere kunne hurtigt konstatere, at Edith Sauerwein var blevet 
kvalt, og man gik straks i gang med at efterlyse Borre, som tidligere på dagen 
var set i ejendommen. Dagen efter ser en person Borre på Rådhuspladsen i 
København, hvor han står og læser i en avis med et billede på forsiden; han 
er efterlyst i hele landet. 
 
Carl Hilmer Borre indlogerer sig på et hotel i indre by, hvor han skriver et af-
skedsbrev til politiet og derefter prøver at tage livet af sig med sovemedicin. 
Politiet finder ham imidlertid i sidste øjeblik på hotellet og får ham bragt på 
hospitalet til udpumpning; så han overlever. 
 
I Vestre Fængsels sygeafdeling fortæller han under et forhør, at han har 
dræbt Edith Sauerwein, da hun havde en hjernesvulst, og han ville spare hen-
de for smerterne. Denne forklaring troede et senere nævningeting dog ikke 
på, og Carl Hilmer Borre blev idømt 16 års fængsel. 
 
Det var noget af et paradoks, at det blev Røpke, som - efter at have været 
med til afsløre Carl Hilmer Borres forbrydelse - senere overtog posten som 
stationsleder for Zonestationen på Absalonsgade i Vordingborg.  Og da Falck 
og Zonen senere blev sammenlagt, var det Røpke, som blev stationsleder, - 
en post han passede til sin død i 1975. 
 

Kaj Børge Røpke til højre - (VZ) 
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ren, og da man jo længe havde holdt øje med P.A. og hans skriverier, fik han 
samme år en landsforvisning ved dom. Heiberg fik juleaften 1799 ordre til at 
forlade Danmark i løbet af 24 timer. Han fik dog udskudt sin afrejse til februar 
måned på grund af sygdom. 
 
P.A. Heiberg rejste nu til Paris, hvor man slikkede sårene efter revolutionen. 
Hans hjem i Danmark blev opløst, han blev skilt fra sin kone og søn, og der 
var lukket for kommende udgivelser. Han så aldrig sit gamle fædreland igen, 
men fik en stilling på et kontor i det franske udenrigsministerium. I 1828 udgav 
han i Frankrig bogen: “Enevoldsmagtens Indførelse i Danmark i Året 1660”, 
en stærk kritisk bog, som naturligvis blev forbudt i Danmark.  
 
Den 30. april 1841 døde P.A. Heiberg i Paris og blev begravet på kirkegården 
Cimetiere de Montmartre, hvor hans gravsted stadig er bevaret. I 1901 blev 
selve gravstenen flyttet fra kirkegården i Paris til området ved Vordingborg 
kirke. Her står den lige bag kirkegårdsmuren ud mod Kirketorvet. 
 
Det var så den korte version om Peter Andreas Heiberg. Som man ser på 
indskriften på stenen, burde hans skæbne være velkendt af de fleste. Den-
gang som nu er diskussionen om ytringsfrihed stadig frisk. Overtrædelse af 
denne fældede Heiberg, men han viste os alligevel vejen frem. 

 
Kilder: Kjærsgårds Danmarkshistorie, Wikipedia, Vordingborg  Lokalarkiv, 

Til venstre Heibergs gravsted på kirkegården Cimetiere de Montmartre i 
Paris. Til højre ses gravstenen ved  

Vor Frue kirke i Vordingborg  
google 
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Zoneredningskorpset i Vordingborg 
Af Hans Chr. Petersen 

 
Zoneredningskorpset startede i 1925 i Eskildstrup på Falster, som en udløber 
af det af Falck oprettede korps ”De Danske Zone Brand Vagter”. Reinholdt 
Hansen startede som brandvagtsleder i Eskildstrup på Falster, og på grund af 
hans mange initiativer blev han hurtigt en lidt for aktiv person for Falck-
familien, som derfor ekskluderede ham fra Falcks organisation, hvilket fik 
Reinholdt til at starte Zoneredningskorpset. 
 
Denne historie skal dog handle om en bestemt periode af Zoneredningskorp-
sets historie i Vordingborg. I begyndelsen af Zonens virke i byen havde man 
bl.a. en aftale med autoforhandler H.P. Hansen, som netop havde en kran-
vogn og kunne udføre redningsopgaver for korpset.  

 
I 1948 besluttede Zo-
nens ledelse at opret-
te en permanent stati-
on i Vordingborg; den 
kom til at ligge på Ab-
salonsgade, hvor man 
erhvervede en ejen-
dom til formålet. Carl 
Hilmer Borre blev le-
der. Den 18. septem-
ber bragte Ekstrabla-
det en artikel om Zo-
neredningskorpsets 
første kvindelige assi-
stent, frk. Henny Kjer, 

som siden blev gift med Borre. Den 23. juli 1949 blev der foretaget en officiel 
indvielse af Zonens nye station i Vordingborg. 
 
Carl Hilmer Borre blev rost for sin gode indsats for Zonen, og vores lokale 
læge, Kristensen, fra Færgegårdsvej blev citeret for at sige: ”Han kan skaffe 
en ambulance i en fart og er den rette mand på stationen.” - Ambulancen blev 
årsagen til mit første og eneste møde med Carl Hilmer Borre. 
 
Min far, redaktør H.C. Petersen på Vordingborg Avis, blev nemlig 12.10.1948 
hentet på avisredaktionen Algade 78 af en flot Mercury V8 ambulance på vej 

Absalonsgade 5 i Vordingborg - (VZ) 
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til en brand på Langøgården ved Kalvehave. Chauffør var en meget tændt 
stationsleder Borre, som skulle bringe redaktøren med, således at han kunne 
skrive om branden. Som en meget ivrig, lille nyindmeldt spejder fik jeg lov til 
at hoppe ind bag i ambulancen og få turen med til Langø. Ambulancen havde 
det flotte gule flag, ”UDRYKNING”, flagrende på højre forskærm, mens redak-
tøren måtte betjene udrykningshornet i passagersædet hele vejen til Langø-
gården. 
 
Den 16. september 1950 fik Carl Hilmer Borres meget fine omdømme i Vor-
dingborg dog en brat afslutning, da Borre indrømmede at have myrdet en 19-

årig, tysk fotomodel i 
København to dage 
forinden. 
 
Edith Sauerwein, en 19
-årig, feteret fotomodel 
i København, falder for 
den 33-årige Carl Hil-
mer Borre, som glem-
mer at fortælle, at han 
både er gift og har børn 
i Vordingborg. Edith 
Sauerwein boede i sin 
mors lejlighed i Hinde-
gade i den indre by i 
København, mens mo-
deren på tidspunktet 

boede i sit sommerhus i Hornbæk.  
 
Den 14. september prøvede moderen at få kontakt med sin datter via telefo-
nen, men efter flere forgæves opringninger blev hun bekymret og tog kontakt 
til Zoneredningskorpsets hovedkontor, hvor hun vidste, at Borre arbejdede. 
Hun havde faktisk overladt Borre sin egen nøgle til lejligheden, så hun kunne 
nu ikke selv låse sig ind. Hun fik fat i vagtmester Kaj Børge Røpke, som love-
de at køre sammen med hende ud til lejligheden, hvis hun tog toget ind til 
Østerport Station, så de kunne mødes der. 
 
Ved ankomsten til lejligheden blev der ikke svaret på ringeklokken, Røpke 
satte derfor skulderen til døren og gik i forvejen ind i lejligheden. I soveværel-
set fandt han Edith Sauerwein, der lå livløs i den ene af dobbeltsengene. En 
dyne og et vattæppe var lagt over hende, og ovenpå tæppet lå en buket røde 


