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Vintergæk er brudt af mulden, 
brudt af mulden, 

kækt erantis trodser kulden. 
Spurven solforrykt i sind 
tjipper i en nøgen lind. 

Solen smiler husfacader 
gennem lange, lyse gader 

 
Johannes V. Jensen 
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DE NORDISKE RIFFELSKYDNINGER 
Red. af Brian Devantie 

 

Kammerherreinde Sophie Margrethe von Oxholm Rosenfeldt - også omtalt i 
forrige nummer af Guldgåsen - tog nu sagen i egen hånd med et ønske om 
at sammenkæde den nordiske skydning og de nordiske riffelskydninger un-
der to forudsætninger: den ene var den omtalte Margretheskydning og den 
anden samlingen af de nordiske lande med Vordingborg som stedet for skyd-
ningerne under henvisning til slottet og underskrivelsen af Kalmarunionen. 
 
Den 22. august 1909 blev der indkaldt til generalforsamling i den nordiske del 
af selskabet, og på denne dag blev der taget de første skridt til indførelse af 
nordiske riffelskydninger. En delegation af prominente personer alle tilknyttet 
skytteforeninger debatterede, hvordan fremtiden skulle forløbe. Man vedtog 
blandt andet, hvilke riffeltyper der skulle anvendes.  
 
Grunden var nu lagt til, at man kunne arbejde med den største og fornemste 
skydning i selskabets historie - det hele under kammerherreindens skarpe 
bevågenhed. De mange udvalg, der var nødvendige, blev nedsat. Skydnin-
gen i 1910 blev fastsat til at vare i 3 dage, den 18. 19. og 20. juli 
(Margrethedagen) og fik navnet ”Den Nordiske Fugle- og Skiveskydning ved 
Vordingborg”. 

 HVEM VAR  
SOPHIE MARGRETHE VON OXHOLM?  

 
Hun blev født 1848 i Pougkeepsie i staten New York 
Hun blev begravet på kirkegården ved Kastrup Kirke 
Hun havde en varm interesse for skyttesagen 
Hun var æresmedlem af det gamle Skydeselskab for Vor-
dingborg og Omegn 
Hun skænkede skydeselskabet en god skydebane ved Ore 
Strand 
Hun skænkede i 1905 Den Nordiske Margrethekæde for 
Fugleskydning 
Hun skænkede i 1910 de tre Mesterskabsvandrekæder i 

Riffelskydning 

I 1910 blev der første gang skudt om kæderne ved godset 

Rosenfeldt 
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GENERALFORSAMLING 2018 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder den 12. april kl. 20.00 den 
ordinære generalforsamling på KulturArkaden, Sydhavnen i Vordingborg. 
 
Der er tradition for, at foreningen inden generalforsamlingen indleder aftenen 
med et foredrag af en af kommunens kendte ansigter. I år byder vi med glæ-
de velkommen til en gammel masnedsundknægt, der som barn i en stor bør-
neflok allerede tidligt lærte livets hårde vilkår at kende. 
 

Klokken 19.00 foredrag  
ved  

Helge Henriksen - en af Baluttens drenge 
  
Vi skal lytte til en engageret borger, der er kendt med datidens barske vilkår. 
Han blev født i Strandgården, men allerede da han var spæd, flyttede familien 
ned i den gamle, stråtækte ejendom for enden af Færgegårdsvej.  
 
Det var i krigens sidste år. Ejendommen, der husede 6 familier, er for længst 
revet ned. I stedet blev der opført 3 store ejendomskomplekser på grunden. 
Tæt ved vandet og som søn i en fiskerfamilie blev det meste af ungdommen 
levet i det lokale havnemiljø. 
 
Efter soldatertiden blev det til 7 måneders ophold på Grønland, inden han fik 
chancen for en læreplads på Vordingborg Køkkenet. Helge Henriksen, der er 
udlært tømrer, er desuden en inkarneret strandjæger, hvilket gennem 62 år 
har givet ham en masse oplevelser.  
 
Det og meget andet skal vi lytte til, når han gæster KulturArkaden. - Glæd jer! 
Vi vil opleve en talestrøm af de bedre, en stemme der overflødiggør en mikro-
fon samt en optræden, der nok mest af alt kan sammenlignes med de bedste 
stand-up komikere i Danmark. 
 

 
Alle er velkomne - også ikke medlemmer.   

Ønsker man at deltage med ret til at stemme ved  
den efterfølgende generalforsamling,  

kan man melde sig ind i foreningen inden foredraget 
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Den Kolde Krig berørte os alle, og i sit foredrag giver Tho-
mas Tram Pedersen, der er afdelingsleder på Danmarks 
Borgcenter, os et indblik i, hvordan periodens modsætninger 
mellem øst og vest påvirkede os alle - uanset om man var 
soldat, skoleelev eller bibliotekar.  
Vi var alle en del af konflikten, og det var derfor også DIN 
KOLDE KRIG.  

 
Thomas Tram Pedersen er leder af Danmarks Borgcenter. 
Tidligere var han gennem 7 år overinspektør på Koldkrigs-
museum Stevnsfort. Han har gennem mange år arbejdet 
med dansk forsvarshistorie og ikke mindst med krigens spor i 
landskabet.  
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Stævnets præsidium kom til at bestå af: præsident kammerherre C. Oxholm, 
vicepræsident borgmester Sporsen, formand for arrangementskomiteen kam-
merherreinde Sophie M. Oxholm. - Der blev 
sendt indbydelser ud til skytter og foreninger i 
hele Norden, og til kammerherreindens store 
glæde bar anstrengelserne frugt, og i alt 250 
af Nordens bedste skytter meldte deres an-
komst til den meget krævende skydning.  
 
Til den nordiske skydning var der tilmeldt 135 
skytter. Det var blevet vedtaget, at der skulle 
skydes med Remingtongeværer model 1867. 
Dette for at give de nordiske skytter mulighed 
for også at kunne deltage i fugleskydningen. 
Det var i øvrigt første gang, man forsøgte sig 
med Remingtongeværer.  
 
Ved annoncering i den lokale presse lykke-
des det at få indkvarteret alle skytter. Det 
store stævne var naturligvis en begivenhed, 
der optog alle i Vordingborg. Dagligt kunne man følge forberedelserne og 
forløbet. 
 
Det var også lykkedes for stævnets præsidium at få kronprinsen, den senere 
kong Christian den X, til at overvære skydningen. Det var i sig selv en stor 
begivenhed. Det vakte stor interesse blandt byens borgere, at man blev be-
æret med et kongeligt besøg. Vordingborg Dagblad kunne melde ud med: 
”Tirsdag den 19. juli klokken 11.00 vil kronprinsen ankomme til Vordingborg 
Station, hvor der bliver officiel modtagelse. Fra kl. 1 3/4 til 3 3/4 aflægger 
kronprinsen besøg på skydepladsen og afrejser herefter.” - Avisen kunne 
også oplyse, at der som noget helt nyt ville blive opstillet en 
”telefonsamtalestation”, således at resultaterne af skydningerne kunne vide-
rebringes til hele Norden. - Jo, det var blevet mere moderne end i 1905, hvor 
man klarede sig med brevduer. 
 
Mandag den 18. juli begyndte skydningerne med en 3-skuds serieskydning 
på den utroligt lange afstand af 900 meter (står at læse i tidskriftet). Skyde-
våbnene, der blev benyttet, var det danske gevær Model 1889, Canadian 
Ross rifle, engelske Enfield, svensk Mauserriffel, den norske Krag-
Jørgensen, den norske Herkules samt Martine Matchriffel fra Nürnberg. Ge-
værerne var indkøbt af kammerherreinden for at give selskabets medlemmer 

Den unge kammerherreinde  
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mulighed for at deltage. Trods den store afstand på 900 meter lykkedes det 
faktisk 3 skytter at skyde maximum point. Det noteres i protokollen, at det 
danske gevær Model 1889 ikke skyder tilstrækkelig fint på denne afstand, 
hvorimod de fremmede geværer skyder enestående fint. 
 
Kronprinsens ankomst 
Stævnets helt store dag, tirsdag den 19. juli 1910, oprandt ifølge pressen med 
et prægtigt sommervejr. Vordingborg by var fra morgenstunden klædt i fest-
dragt. Der vajede en mængde flag - såvel Dannebrog som norske og svenske 
flag. Olsens og Christoffersens orkestre musicerede gennem byen allerede 
fra morgenstunden ud til skydebanen. Denne var prægtigt beliggende på en-
gen ved Rosenfeldt mellem Kildefloden, Valdemarsskoven og Hestehaven og 
var smykket med de nordiske flag. Ved godsinspektør Spangs bolig var der 
rejst æresporte som indgang til skydepladsen.   

 
Kronprinsen ankom med formiddagstoget fra Næst-
ved til Vordingborg Station på Årsleffsgade med ad-
judant Sporsen samt amtmand Vedel. Her blev kron-
prinsen modtaget af kammerherre Oxholm, borgme-
ster Sporsen, sagfører Keller, formanden for den 
nordiske afdeling gdr. R. Andersen, stationsforstan-
der Dan, postmester Hauerbach, toldforvalter Knoth 
og på byrådets vegne overlærer Ibsen, sagfører 
Grønqvist og kæmner Caprani. På stationspladsen 
var opstillet våbenbrødrene, forsvarsbrødrene, Ørs-
lev Gymnastikforenings medlemmer i gymnastik-
dragter, Vordingborgs Frivillige Drengeforbund og 
mange andre. Kronprinsen hilste på de fremmødte 
og underholdt sig med de enkelte grupper, inden 
køretøjer fra Rosenfeldt kørte frem. Kronprinsen, 
amtmanden og kammerherre Oxholm tog plads i den 

forreste vogn, og man kørte til Rosenfeldt, hvor der var frokost på godset. 
Klokken 1 1/2 ankom hele kortegen til skydepladsen, mens musikken spillede 
Kronprins Christians Honnørmarch. 
 
Sagfører Keller holdt i sit egenskab af formand for skydeudvalget en vel-
komsttale til  kronprinsen og takkede, fordi han havde beæret selskabet med 
sin tilstedeværelse og dermed kastet den rette glans over stævnet. Sagføre-
ren sluttede med at udbringe et længe leve for Danmarks riges kronprins. 
Sognefoged M. Madsen fra Neder Vindinge havde til lejligheden forfattet en 
sang, der hed ”Hilsen til Kronprinsen”. Da den var sunget, holdt kronprinsen 

 Christian X som kronprins 
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DIN KOLDE KRIG 
 

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 foredrag på KulturArkaden af   
afdelingsleder Thomas Tram Pedersen  

 
Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening 
og  Vordingborg Bibliotek. Emnet for aftenens foredrag er "Din Kolde Krig". 
 
Mange af os husker Den Kolde Krig, hvadenten vi var børn eller voksne, og 
mange af os kan huske krigsfrygten. Det er dog de færreste af os, der ved, 

hvor tæt krigen var på at bryde ud, og hvordan den i så fald ville have udspil-
let sig på Sydsjælland. Har man haft fornøjelsen af at læse Allan Huglstads 
bog, ”Mange skurke - få helte”, har man via bogen fået en del oplysninger 
om tiden. 
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vogn bagved dem, hvis Vognstang stødte den gaaende Gaardmand omkuld, 
saa at Vognen gik over ham, og en bagtil Vognen bunden Hest traadte ham 
over Lænderne.  
 
Karlen blev kastet i Grøften uden at komme til Skade; men Gaardmanden fik 
adskillige smertelige Mærker af den Kapkjørsel, skjøndt det var heldigt, at 
Vognen ikke gik over saadanne Steder på Legemet, hvorved Livet kunde 
komme i Fare. 
 
Vi ønske, at Politiet maatte komme paa Spor efter dette Uvæsen, hvorpaa 
man da fremtidig kunde blive befriet for saadant. 

 
(NB, datidens retskrivning er bevaret) 

Man går i fare, hvor man går! 
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en tale: ”For de hjertelige ord, som blev henvendt til mig, og for den til mig 
rettede sang bringer jeg en hjertelig tak. Det er en stor glæde for mig at kom-
me til dette skyttelag. Stævnet har en anden betydning her end de stævner, 
hvor jeg ellers har været. I dag forenes skytter fra de tre nordiske rigers lande, 
som igennem slægtsskabets bånd er knyttet til hinanden, og hvis folk, skønt 
de taler hver sit sprog, forstår hinanden. Jeg synes, at den smukkeste måde 
at indvie dette stævne på er ved at mindes de tre konger, som repræsenterer 
de tre nordiske lande. Gid de samdrægtighedsbånd i fredens dage herefter 
må sætte rod og spire samt vokse sig kraftige og stærke til gavn for de tre 
nordiske broderfolk. Held og lykke følge disse lande og deres drot (hurra). - 
Herefter sang man ”Kong Christian”, ”Ja, vi elsker dette landet” og ”Kong 
Karl”. 
 
Kronprinsens rolle var dog ikke udspillet endnu. Kammerherreinden havde 
nemlig overtalt ham til at overrække tre faner til skolerne i Næs, Knudsby og 
Kastrup. Børnene fra de tre skoler var tilstede, og inden overrækkelsen fortal-
te kronprinsen børnene om betydningen af Dannebrog. Under lærer Laurit-
zens ledelse udbragte børnene så et leve for kronprinsen.  
 
Herefter gik kronprinsen rundt i forsamlingen og hilste på forskellige - blandt 
andet på de to fuglekonger, forvalter Fugl og købmand Theisen, der begge 
var smykket med bånd og kæde. Kronprinsen opholdt sig i 2 timer på skyde-
pladsen og deltog også i skydningen, inden han tog til Rosenfeldt.  
 
Hjemrejsen skete klokken 17.00 med eksprestoget, der i denne anledning 
standsede i Vordingborg. Normalt skulle man nemlig til Masnedsund for at 
komme med dette tog. 
 
Til skydningerne havde kammerherreinden i 1910 indkøbt tre kæder, en til 
hvert land. Der var også lavet bestemmelser vedrørende ejerforhold med me-
re. De danske skytter skød først, derefter de norske og sidst de svenske. De 
skytter, der kunne hænge kæden om halsen, fik desuden en pragtfuld vandre-
pokal til ejendom overrakt og skænket af kammerherreinden. 
 
Om aftenen var der arrangeret koncert både i Kirkeskoven og på Hotel Valde-
mar. Man sluttede med en festmiddag på Hotel Valdemar, hvor kammerherre-
inden præsiderede ved bordet sammen med de tre mesterskytter. 
 
Hun uddelte også sølvpræmier, der blev givet helt på hendes eget initiativ. En 
præmie skænket af overstyrelsen i De Danske Skytteforeninger, et gevær 
Model 1889, var hovedpræmien. 
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Den sidste tale blev holdt klokken halv to om natten, da redaktør Gerlow ud-
bragte et leve for herskabet på Rosenfeldt, der havde givet de mange delta-
gere nogle uforglemmelige  dage. Det fik hele forsamlingen til at rejse sig, og 
et kraftigt og hjerteligt bifald brusede igennem salen, og dermed kunne fe-
sten slutte. 
 
Gaveregnen fra kammerherreinden var dog ikke helt forbi. Stævnets sekre-
tær, sagfører Strange, og stabssergent Fuglebjerg, der havde ledet skydnin-
gerne, modtog henholdsvis et skrivesæt i sølv og et sølvbæger for deres 
fortrinlige arbejde.  
 
Regnskabet viste trods den store deltagelse et underskud på 823 kroner og 
84 øre. Skønt kammerherreinden allerede fra starten havde støttet arrange-
mentet ved at give 500 kr, dækkede hun også underskuddet og betalte ved 
kasse 1. 
 
Det var ikke den eneste gang kammerherreinden viste sin forståelse for det 
agtværdige fugleskydningsselskab. Efter det store stævne i 1910 fortsatte 
skydningerne, men efter at en skytte fra et andet selskab, som kaldte sig 
”100-mandsforeningen” i 1911 under en fugleskydning i Kirkeskoven med 
salonrifler havde afgivet et skud, der strejfede hovedet på en mand, der 
spadserede i skoven, turde politimesteren ikke længere tillade nogen form 
for skydning i Kirkeskoven.  
 
Det var lidt af en bet. Efter 50 år kunne man ikke få tilladelse til skyde i det 
efterhånden bynære område. Der var intet at stille op. Vordingborg havde 
udbygget sin bykerne, det ville være for farligt. Man flyttede skydningen til en 
mark ved Iselingen, men det var ikke optimalt. Kammerherreinden, der fulgte 
selskabet meget tæt, tog igen sagen i egen hånd og forærede selskabet en 
grund ved Ore Strand. Deklarationen, hvorefter selskabet fik brugsretten 
over et areal på 5878 m2, så længe man ønskede det, blev underskrevet på 
Rosenfeldt den 27. februar 1922. Det var naturligvis en flot udstrakt hånd, 
man med glæde tog imod. Med et sådant stykke papir i hånden havde man 
altid et sted at afholde fugleskydning. De mange penge, kammerherreinden 
betænkte fugleskydningsselskabet med, var på det tidspunkt løbet op i en 
mindre formue.  
 
Historien skulle vise, at man flere gange måtte flytte skydeplads. I 1931 blev 
der således skudt på de militære skydebaner ved Ore. Igen var kammerher-
reinden i focus. Udover selv at være til stede på skydepladsen inviterede 
hun en række norske, svenske og danske skytter samt hele ledelsen af sel-
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Hensynsløse trafikanter 
Det hænder, at vores aviser eller TV fortæller om forskellige former for 
hensynsløshed i trafikken. Folk kører i deres biler alt for tæt på hinanden, 
giver deres medtrafikanter fingeren, stopper op og truer en stakkels, for-
sigtig bilist, kører vanvidskørsel ad bygader og lignende. Alt dette, tror vi, 
er noget, der hører vor fortravlede nutid med dens utal af biler og vold-
somme trafik til.  
 
Følgende reportager fra Præstø Amtsavis om hensynsløs kørsel - ja, nær-
mest vanvidskørsel - på danske landeveje for omkring 170 år siden vil nok 
undre eller nærmest ryste en og anden nutidig læser. 
 
Avisen skriver den 20nde Oktober 1847: 

 
Afskyelig Opførsel 
Markedsaftenen blev imellem Vordingborg og 
Nedervindinge en meget gammel Kone overkjørt, 
hvorved hun fik brukket sin ene Arm foruden det, at 
hun fik sit Ansigt meget beskadiget. Det skete ved, 
at tre Bøndervogne kjørte omkap. Den overkjørte 
Kone tilligemed et par andre Fruentimmer, der hel-
digvis undgik Faren ved at springe over Grøften, er 
fra Mehrn Sogn, og vi haabe, at saadan Kaadhed 
maa blive opdaget og alvorlig straffet. 
 
 
Og den 3die November 1847 er den gal igen: 
 

Kaadhed 
Atter blev forleden Aften Kl. henved 6 paa Lan-
devejen udenfor Vordingborg omtrent ved den 
saakaldte Rakkerbanke et Menneske overkjørt, 
idet nogle Bønder kjørte omkap. Det var en 
nærboende Gaardmand, som med sin Karl gik 
ad Hjemmet til fra Byen, hvilke denne gang 
maatte bøde for den Kaadhed, der lader til at 
komme i Mode her. De gik begge nær Lande-
vejsgrøften, hvor man skulde formode, at den 
Gaaende kunde færdes med Fred. I den almin-
delige Tummel af Vogne mærkede de ikke en 
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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 170 år tilbage. Avi-
sen blev udgivet 1847-49 af Jørgen Ove Willerup, som kom til Vordingborg i 
1846 og etablerede sig som boghandler og bladudgiver. - Læs mere om Jør-
gen Ove Willerup i Guldgåsen nr. 2 fra april 2016. 
 

Velgørenhed - hjælp dit medmenneske 
Velfærdssamfundet eksisterede ikke i 1847. Til gengæld fandt man hos dati-
dens mennesker muligvis en større social bevidsthed og ikke mindst en stør-
re tilskyndelse og lyst til at hjælpe betrængte medborgere. Sådan kan man 
vel tolke følgende historie. 
 
Avisen skriver den 27nde Januar 1847: 
 

Opfordring til Vordingborg Borgere 
Den 22nde Februar d. A. er det den gamle hervæ-
rende Vægter Hendrik Holms og Hustrus Guld-
bryllupsdag. Denne Mand har stedse nydt almin-
delig Agtelse baade som Menneske og som Ud-
øver af den for en ældre Alder saa besværlige og 
ei tilfulde lønnende Bestilling. Han har vaaget saa 
mange Gange for os. Lader os, værdige Medbor-
gere! nu blot een eneste Gang vaage for ham.  
 

Lader os forsøge, om vi ikke paa en eller anden 
Maade kunne blive enige om at festligholde den 
brave Oldings Festdag! Kunde vi derhos, enten 
ved velvillige Bidrag eller paa hvad anden Maade vi kunne udvirke eller enes 
om, udløse ham af hans Bestilling, saa at han kunde henleve sine øvrige 
Dage uden Bekymring, da havde vi dog i nogen Grad afbetalt paa den 
Gjæld, enhver rettænkende Borger maa have til den, der som Menneske 
fortjener Agtelse, og til den, som til Livets sildigste Aften troligt opfyldte sit 
Hverv.  
 
Vi vilde gjerne afhandle denne Sag med hverandre, og vi bede derfor ærede 
Medborgere! at De ville møde paa Gjæstgivergaarden hos Hr. Madsen først-
kommende Søndag den 31te Eftermiddag Kl. 4. 
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skabet til middag på Rosenfeldt. Ved denne lejlighed blev den nu 81-årige 
dame hyldet for sine mange initiativer, der havde givet selskabet et godt ry 
over hele Norden. Efter flere år med lidt usikkerhed omkring skydebaner, 
hvor både Tubæk og Vingsted blev brugt, har anden generation på Rosen-
feldt, familien Tillisch, siden 1975 stillet et areal ved Trehøje på Knudshoved 
til rådighed for skydningerne, der fortsat arrangeres efter de oprindelige reg-
ler. - Det vil som altid være pålagt fuglekongen at aflevere en fuglekongeski-
ve. I mange tilfælde ser man ved et nærmere eftersyn af de bevarede skiver, 
at der blev udvist stor opfindsomhed og humoristisk sans ved fremstillingen. 

 
Forvalter Fredrik Fugl fra Iselingen blev i 1905 Vordingborg Fugleskydnings-
selskabs første fuglekonge ved de nordiske skydninger. 
 
(Beretningen om kammerherreinde Sophie Margrethe von Oxholm afsluttes i næste nummer) 

 
Rosenfeldt er dannet i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Gården ligger i Kastrup 

Sogn i Vordingborg Kommune.  
Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. 

Glahn og muremester Christian Peder Wienberg. Christian Joseph Zuber opførte det endnu 
eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77. 

 
Rosenfeldt Gods er på 2315 hektar med Øbjerggård, Knudsskovgård, Oregård og Trehøje. 
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Lokalhistorisk Arkiv har 50-års jubilæum 
Af Lis B. Jensen 

 
Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg er offi-
celt oprettet d. 1. januar 1968. Initiativet 
til oprettelsen blev taget af overbibliote-
kar Carl Gotfred Elberling og forhenvæ-
rende overpostbud Volmer Alexander 
Hansen. 
 
Ideen opstod allerede i 1965. På et by-
rådsmøde den 20. maj 1965 blev det 
vedtaget at overlade fyrkælderen under 
det gamle bibliotek på Algade 89 til lokal-
arkivet. 
 
Ved kommunesammenlægningen i 1970 
blev lokalarkivets arbejdsområde udvidet 

til også at omfatte Kastrup, Køng, Lundby, Sværdborg, Udby og Ørslev sog-
ne. 
 
Sammen med Elberling fik man startet indsamlinger af materialer, hvis antal 
voksede støt. Materialerne stod i kælderen, og Volmer Hansen fik siden lov 
til også at bruge bibliotekets loft. Her sad han og lavede små notater fra avi-
serne i et stilehæfte - senere blev dette overført til kartotekskort, som stadig 
findes på arkivet. 
 
Den første spæde start til en fotosamiling fandt sted allerede midt i 1950er-
ne, hvor lokale borgere afleverede fotografier til biblioteket. Det lykkedes 
Volmer Hansen at få fat i et brandsikkert skab, da en af byens banker skulle 
flytte til nye lokaler. De første år brugte Volmer Hansen 7-800 kr. om året til 
indkøb af en skrivemaskine, et kamera og andre arbejdsredskaber Efter et 
par år brugte han ikke mere de store penge - kun ca. 100 kr. om året. Vol-
mer Hansen sørgede selv for at samle penge ind, da der ikke var noget til-
skud fra kommunen. I 1975 afsatte kommunen dog et fast beløb på 1.200 kr. 
og i 1980 blev beløbet fremskrevet med 10% til 1.320 kr. 
 
Sydsjællands Tidende var i Volmer Hansens tid en af hjørnestenene i arkiv-
arbejdet. Man bad af og til om at låne billeder til avisen og var på den måde 
en del af lokalarkivets PR-arbejde. Ejner Schmidt - en pensioneret snedker-
svend - kom med i arkivarbejdet i 1980. I 1980’rne blev der oprettet arkiver i 

Overpostbud Volmer Alexander Hansen  
i gang med arkivarbejdet 
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ler, og der var som regel stuvende fuldt i de respektive mødelokaler, når 
han berettede om Vordingborg Seminariums historie krydret med fortællin-
ger om sin lærergerning på Masnedsund og Kirketorvets skoler. Gamle 
elever mødte op for at få et gensyn med deres farverige lærer, som mange 
år tidligere havde vakt deres interesse for biologi - eller naturhistorie, som 
det hed dengang. Ingen elever kom forbi uden at blive tituleret med deres 
respektive navne af manden, der havde en utrolig hukommelse, ja nær-
mest var et levende leksikon. 
 
I Lokalhistorisk Forening for Vordingborg skabte Viggo Zuschlag respekt 
og delte ud af sin viden allerede fra første gang, han i 2006 sagde ja til en 
bestyrelsespost i foreningen. Vi vil savne den altvidende lektor i fremtiden, 
de mange fornøjelige artikler, han kreerede til glæde for foreningsbladet 
Guldgåsens læsere og naturligvis samværet med hans person. 

 
Æret være hans minde 

 
På vegne af bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 

Brian Devantie 
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Mindeord om Viggo Jacobi Zuschlag 
 
Et stort menneske er ikke mere. Det var en trist stemning, der bredte sig i 
bybilledet, da meddelelsen om, at  lektor Viggo Jacobi Zushlag onsdag mor-
gen den 3. januar i en alder af 91 år havde sagt farvel til livet, et liv som var 
mere end misundelsesværdigt.  
 
Viggo Zuschlag var et utroligt menneske, der gennem hele sit liv satte sit 
præg på Vordingborg. Hans far var snedker i byen, og den eneste gang i 
hele sit liv, Viggo Zuschlag har haft adresse uden for Vordingborg, var i den 
periode, han var indkaldt til militæret. Hans evner som ungt menneske var 
ikke til det håndværksmæssige. Det var mere det boglige. Og ikke mindst 
hans musiske evner, der også smittede af på hans drenge, førte til mange 
gode oplevelser.  
 
Efter en uddannelse på Musikkonservatoriet i København fik han som 28-
årig sideløbende med sin lærergerning stillingen som organist i Kastrup. Sin 
uddannelse fik han også brugt på Vordingborg Seminarium. Viggo Zuschlag 
elskede at videregive sin viden om seminariet, og det gjorde han ved flere 
foredrag. 
Han havde sin gang på seminariet fra 1958 til 1994, så han fik et stort kend-
skab til byens lærere. Han har desuden selv undervist på flere af byens sko-

 
GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG 

 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder den årlige generalforsamling med 

foredrag den 12. april 2018 på KulturArkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg 

 

Kl. 19.00 fortæller Helge Henriksen om sin barndom i Masnedsund 

 

Kl. 20.00 generalforsamling i.h.t. vedtægter af 22. april 2010 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  

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

mads.jensensvej3@gmail.com 

 

Se også side 19 
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de små omegnskommuner Langebæk og Lundby. Sammen med den ny over-
bibliotekar, Carsten Koch, aflagde man disse to steder et besøg for at aflevere 
det relevante materiale. Der blev lavet små udstillinger, holdt foredrag og vist 
billeder. 
 
Arkivet rådede ikke over telefon, så Volmer 
Hansen brugte sit eget nr. som kontakt til SLA 
(Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver).  
En af Volmer Hansens tro støtter var Emanuel 
Gedde Christiansen, der brugte megen tid på at 
finde små, relevante historier i aviserne. Disse 
nedskrev han sirligt på papir ordnet efter emner. 
Disse notater har vi nu stående på arkivet i ring-
bind. 
 
I 1987 blev et andet arkiv oprettet af den nystif-
tede Lokalhistorisk Forening især på basis af 
arkivalier fra Slagteriet. Dette arkiv lå i Forenin-
gernes Hus på Kirketorvet. Indsamlingen af arki-
valier fra Slagteriet den 25. februar 1988 foreto-
ges af bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening: 
Bodil Madsen, Flemming Madsen Poulsen og Robert Harvest, der sørgede for 
at flytte dette omfangsrige arkiv. 

Bodil Madsen og Grethe Langesøe 
Wich har begge gjort et stort arbejde 
for lokalarkivet og har bl.a. skaffet 
midler til at få hjemkøbt kopier af kir-
kebøger og andet relevant materiale. 
Samtidig fik man et samarbejde i gang 
med LASA, som var tovholder mellem 
alle de små arkiver i det nu heden-
gangne Storstrøms Amt. Nu havde 
man yderligere et par frivillige - nemlig 
Børge Sarl og Johannes Palsgarth, 
senere kom Tommy Nielsen også til. 
Han havde en god viden om EDB. 
Sidst og ikke mindst kom Pia Morten-
sen, der har en fabelagtigt hukommel-

se.  
Man tog nu Arkibas i brug, og dette program er efterhånden blevet fornyet 
nogle gange, så vi i dag har online adgang. 

Overbibliotekar Carsten Koch 

Bodil Madsen, Flemming Madsen Poulsen og 
Robert Harvest  flytter Slagteriets arkiv 
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Man indgik samarbejde med bibiloteket i februar 1988 og flyttede i 1992 ned 
på Glambæksvej 3, der hidtil havde været turistkontor. - Nogle år senere i 
1998 var vi så heldige at få overdraget fotograf Valdemar Petersens billeder 
af datteren Vibeke. Ligeledes har vi også været heldige at modtage materiale 
fra radioforhandler Robert Andersen i Masnedsund samt fotos og negativer 
fra Polyfoto, Kellis Foto og i 2017 fra Fotoflex - så vi er godt dækket ind med 
billeder. 

Arkivet indgik i 1988 som tidligere nævnt  
aftale med biblioteket, der så stillede en 
bibliotekar til rådighed. Det var i første om-
gang Aase Raabjerg, senere blev det Ulrik 
Jensen og Gorm Scavenius Jensen. 
I 2006 flyttede bibliotek og arkiv ned på 
Sydhavnen. Arkivet fik til huse på 1. sal. Nu 
mente man, det var på tide at få en uddan-
net historíker til at være arkivleder. Vedkom-
mende skulle samtidig være bindeleddet til 
LASA og være alle arkiver i amtet behjæl-
pelig. 14 timer til arkivarbejde i Vordingborg 

og resten i amtsregi. Da man nedlagde amterne, faldt denne stilling væk, og 
arkivlederen rejste. Man allierede sig med museet, således at den nye arkiv-
leder var ansat 14 timer (7 i Vordingborg og 7 på Møn) og endvidere 21 timer 
på museet. Samtidig med de 2 nye arkivledere kom der nu også flere frivillige 
til. 
 
Desværre var vi nødt til at flytte vores store avissamling til Langebæk, da 
kommunen ikke ønskede at fortsætte med leje lokaler længere i kælderen 
under det gamle Buko. Det er et stort savn, men vi har stadig en samling avi-
ser på mikrofilm, som kan læses på biblioteket. 
 
Vordingborg Kommune indgik aftale med museet om, at dette stllede en ar-
kivleder til rådighed mod at få et tilskud fra kommunen. I august 2016 blev 
arkivet flyttet ned i stueplan bagerst i biblioteket og fik væsentligt mere plads, 
men det kniber med materiel, da der også er kommet flere frivillge til. Vi er i 
dag 15 frivillige, men på grund af pladsmangel og mangel på materiel er vi 
delt op i 2 hold – nogle arbejder tirsdage, som er vores faste åbningsdag, og 
andre arbejder torsdage. 
 
Vi har i dag tæt på 20.000 registrede emner i vores database. Her findes alt 
fra protokoller, ejendomspapirer, dagbøger og breve til fotoalbums, tegnin-
ger, kort, avisudklip, pjecer og foreningblade. Vi har knap 10.000 billedregi-

Her havde Lokalarkivet til huse  
1992-2006 
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streringer, hvoraf ca. 800 er billedserier med mellem 3 og 50 billeder i hver. 
Alle kan nu sidde hjemme og søge på Arkiv.dk for at se, hvad vi har. Speci-
elt kan vi se, at der er mange besøgende på vore billeder. 
Vi omfatter et stort område, da vi foruden Vordingborg også dækker Kastrup, 
Udby og Ørslev sogne. Vi mangler især materiale fra det gamle Kastrup 
Sogn og fra Udby Sogn. Så skulle nogen ligge inde med papirmateriale, fo-
tos eller lignende eller måske finde noget i et hus, man overtager, vil arkivet 
meget gerne tage imod. Når der drejer sig om foreninger, har vi generelt ikke 
ret meget materiale, hverken indenfor sport og idræt eller andre sociale og 
humanitære områder. Der kan være tale om protokoller, vedtægter, med-
lemslister, fotos o.s.v. Det samme gælder for vores boligselskaber, hvor vi 
især mangler fotos f.eks i forbindelse med ombygninger, udvidelser m.m. 
 
Vi bruger mottoet: ”Smid det ikke ud”. Ring til os, hvis du er i tvivl. Vi kan 
bruge mange forskellige ting - både papirer angående ejendomme, bøger 
med lokalt indhold, festsange, lokale sange, ældre telefonbøger, billeder, 
tegninger, personlige papirer osv. - Skulle du have lyst at give en hånd med 
på arkivet, så kig ned og få en snak med os om tirsdagen mellem 10 og 15. 
Vi har mange opgver, der skal løses og kan bruge folk både med og uden 
edb-kendskab og lokalkendskab; også bare folk, der har lyst til at være med 
i det omfang, de magter og har evner til. 
 
Kilder: En afhandling om Arkivets historie udarbejdet af Anne Marie Lind Christensen og Tho-
mas Falck Frederiksen. En afhandling fra Danmarks Biblioteksskole 1982 
 

Her i KulturArkaden bag vinduet yderst  
til venstre holder Lokalarkivet til i dag 


