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Glade jul, dejlige jul, 
engle dale ned i skjul! 

Hid de flyve med Paradis-grønt, 
hvor de se, hvad for Gud er kønt, 

lønlig iblandt os de gå, 
lønlig iblandt os de gå. 

 
Joseph Mohr / B.S. Ingemann 
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Et aktivt liv fik en trist afslutning 
Red. af Brian Devantie 

 

Mange ældre borgere i Vordingborg by husker stadig de mennesker, 
der satte deres præg på byen på den ene eller den anden måde. Vi 
har netop på lokalarkivet fået tilsendt scrapbøger tilhørende en mand, 
der satte Vordingborg på landkortet, Svend Aage Damgaard Olsen. 

 
Søren Damgaard, søn af Svend Aage 
Damgård Olsen og dennes hustru, Kirsten, 
har indleveret interessant læsestof om sin 
far, der viser, at vi har med en virkelig stor 
personlighed at gøre. Efter en hastig 
gennemgang af de personlige papirer, der 
fulgte med, kan vi notere, at han, Sv. 
Damgaard Olsen, der var født i Slagelse i 
1914, flytter med sine forældre til 
Vordingborg, hvor de boede på Orevej 4.  
Gennem sin levetid besad han en søfartsbog 
udstedt den 14. marts 1929, hvor han blot var 
15 år gammel, mod en betaling på 35 øre. 
Søfartsbogen viser,at han udmønstrede 

dagen efter på dampskibet Møn af Stege, der lå i Masnedsund Havn. 
Han havde stilling som messeopvarter; en beskæftigelse han opretholdt 
til den 6. juni samme år. Hans sidste tur på havet var ifølge 
søfartsbogen, da han tiltrådte en stilling som overstyrmand på et 
sejlskib.   
 
Så følger 3 næringsbreve henholdsvis som murermester udstedt den 8. 
august 1941, forretningen drevet fra bopælen Orevej 4,  vognmand og 
kusk udstedt juli 1944 også med adresse på Orevej og senest 
næringsbrev som mekaniker og metalarbejder med adresse på 
Aarsleffsgade 4 udstedt i 1956. - På Aarsleffsgade etablerede han blandt 
andet et specialværksted med salg af Fiat-biler og de dengang 

populære Nimbus motorcykler, som han havde en stor kærlighed til.  
 
Under krigen havde han sammen med sin bror, Aksel, (de var begge 
aktive i modstandsbevægelsen) blandt andet 2 af slagsen, den ene 
med varesidevogn, der var udstyret med maskingevær. Begge var gemt 
i en garage bag ejendommen på Orevej; garagen lå op til den lille 
fodboldbane bag Masnedsund Skole, nu Steinerskolen. I nødsituationer 
smuttede de, når tingene udviklede sig for farligt, og de blev forfulgt, 
et par meter længere ud ad Orevej, ned bag brødudsalget på hjørnet, 

Svend Aage Damgaard Olsen 
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Billedet er fra 1964 og blev bragt i Nordfalsters Avis, ”Vordingborg Kalder”, hvis 
redaktør var F. Petersen i Nr. Alslev. Teksten til billedet lød:  

”Som et pragtfuldt vartegn for en driftig by 
 viser Vordingborg Sydhavn sit ansigt med den store silo,  

når man sydfra nærmer sig byen” 

FRA ARKIVETS GEMMER 
Ved Lis B. Jensen 

Nej, det er ikke den silo! 
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Den Kongelige Generalpostdirection 
 

Ifølge Forlangende af Den Kongelige Generalpostdirection bliver Befordringen 
fra 1ste Oktober næstkommende af den forenede Brev- og Personpost og den 
forenede Brev- og Pakkepost mellem Vordingborg og Nestved stillet til offentlig 
Licitation, som afholdes paa Vordingborg Raadhuus Løverdagen den 11te om 

Middagen Kl. 12. 
 

Conditionerne ligge til Eftersyn her paa Contoret. 
 

Vordingborg, den 4de September 1847 
 

Oxenbøll 
 
 

(Den oprindelige retskrivning er bibeholdt) 
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ned mod Enggården, videre ned til en lille sti, der førte bagom 
og hen til deres egen baghave, hvor garagen lå - naturligvis 
ukendt for de tyskere, der eventuelt forsøgte at fange dem. 
 
Svend Aage Damgaard var en person med mange interesser, 
hvilket tydeligt ses ved en gennemgang af de forskellige artikler, 
der fortæller om hans interessante liv. Jeg har selv personligt 
kendt ham fra tiden i Volmersgade og sidenhen som ansat på 
Centraltrykkeriet, Sydsjællands Tidende, hvor vi havde 3 
Nimbusser, der ofte fandt vej til værkstedet i Årsleffsgade.  
Jeg husker med glæde, at jeg fik stillet den ene til rådighed, 
da vi byggede vores første hus på Solkrogen i 1967, ja - 
minderne vælter frem. 

 
I årene før og efter krigen deltog Svend Damgaard i mange 
internationale løb over hele verden og skabte stor respekt for  
sin måde at køre på. Politiken skriver blandt andet i en serie 
om motorsportens kendte mænd: ”Svend Damgaard Olsen fra 
Vordingborg, aktiv siden 1937 med mange internationale løb, er 
en hård kører, sommetider lidt for dristig, men heldet har fulgt  

Svend Damgaard på sin motorcykel  
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ham, og derfor kan det vanskeligt bevises, hvem der har ret, men 
effektiv har han været, og det ses tydeligt af de flotte resultater, der 
spænder over både trials, orienteringsøvelser, baneløb, bakkeløb, 
hastighedsløb og rodeo. En effektiv, dristig og hård kører, der står stor 
respekt om,” slutter Politikens artikel. 
 
En trist afslutning på livet 
Desværre sluttede livet på en trist måde for denne aktive mand, da 
han kun var 55 år gammel. Familien havde og har stadig det samme  

sommerhus på Masnedø, hvor Svend Aage Damgaard opholdt sig en 
dag i november 1969 sammen med en sine venner, farvehandler Willy 
Hansen, Slotstorvets Farvehandel. De hyggede sig med at skyde 
gråænder fra land. Desværre missede farvehandleren et skud, hvilket 
resulterede i en skamskudt and. Han bad om at låne husets lille robåd 
for at hente og aflive anden. Som den gode ven Svend Damgård var, 
tog han med ud for hente anden, men desværre kunne robåden ikke 
klare hverken strøm eller bølger. De kæntrede og begge faldt i 
vandet—uden redningsveste. En person på broen så uheldet og ilede til 
hjælp, desværre for sent.  

Svend Damgaard drøner gennem terrænet 
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Møens og Baarse Skolelærerforeninger 
samles den 2den  Oktober, d. A., Kl. 2 i Kallehave Færgegaard 

 
 

Dyrlæge 
At Undertegnede har nedsat sig som 
practiserende Dyrlæge i Tubeks Kro be- 
kjendtgjøres herved. 
Heste med koliktilfælde ønskes, saavidt 
muligt, helst tilbragte. 
For tilstrækkeligt Staldrum er sørget 
 

Tubeks Kro pr. Præstø   
M. Barfred 

 

Kalvehave gamle Færgegård 
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 Literaire Nyheder 
Udkommet er: Eventyr af forskellige Dig-

tere sammendragne og oversatte 
med Bemærkninger af A. Oehlenschläger 

Første Deel indeholdende 9 Eventyr. - 
Koster 72 Skilling i Willerups Boghandel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Brorsons Psalmer og aandelige Sange 
Faaes, som sædvanlig, i Willerups Boghandel 

 

 
Musikalsk Fremmedordbog 

Indeholdende de i Musikken  forekommende Kunstudtryk, 
Tegn, m.v. 

Faaes i Willerups Boghandel 
 

 
Psalmer og Sange 

Et poetisk Forsøg af D.G. Rugaard 
Faaes til nedsat Priis i Willerups Boghandel 

 

 
 

Den unge Oehlenschläger 

Psalmedigteren Brorson 
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Willy Hansen blev fundet med det samme. Svend Damgård blev først 
fundet 3 dage senere i vandet bag molen af sin søn, Søren 
Damgård. 
 
 

o - o 
 

 
Masnedsund Jernbanebro 

Red. af Lis B. Jensen 

 
Vi har på lokalarkivet en del afskrifter fra Emanuel Gedde Christiansen, 
der var til stor hjælp for Volmer Hansen i arkivarbejdet . Emanuel Gedde 
Christiansen blev født 1921 på Ore, og han blev senere snedkermester. 
Han brugte meget tid på at gennemgå de lokale aviser og lave notater der-
fra, men han fik også tid til at skrive en del personlige erindringer. - Her 
følger et eksempel: 
 
En lille beretning om mine personlige erindringer om Masnedsundbroen. 
For det første syntes man som lille dreng, at den var stor og flot, og så var 
den et sted, jeg ikke fik lov at komme alene. Det var indtil omkring 9-års 
alderen kun med toget, jeg kom over broen, når vi skulle til Nykøbing F. og 
besøge en onkel og en moster. Jeg havde 2 farbrødre, som var ansatte på 
færgerne, en som matros og en som fyrbøder. Min far arbejdede også ved 
færgerne som entreprenør. Han skulle hver dag sørge for, at kullene blev 
læsset af jernbanevognene på færgen og skovlet gennem nogle huller i 
dækket ned i store kasser ved fyrpladsen. Far fik hver dag besked fra 
øverste maskinmester, hvor mange kul der skulle leveres næste dag. Han 
skulle så sørge for mandskab og værktøj. Det foregik på en bestemt tid, 
normalt mellem 6 og 8 hver morgen.  
Men sejlede færgerne mange ekstrature f.eks. med godsvogne, ved hellig-
dage, eller når der var is, så blev der bare sendt bud, at nu skulle man ha-
ve så og så mange tons kul, og så måtte han skaffe mandskab og komme 
så hurtigt som muligt.  
 
Jeg har hans kontrakt med DSB. Det vil sige, far overtog arbejdet i 1912 
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efter sin far, der havde underskrevet i 1906. Min far havde arbejdet til den 
dag, Storstrømsbroen blev indviet i 1937. 
 
Nå, men det var Masnedsundbroen, jeg ville fortælle om. Landpillen på 
sjællandsiden stod 34 m indenfor kajkanten, og da undersiden af jernkon-
struktionen var lavere end oversiden af kajen, var der under broen en for-

sænkning, hvis overflade var ca. 50 cm over daglig vandstand. Der var en 
trappe ned, og dér legede vi en del, når ikke brovagten så os, for så blev vi 
som regel jaget væk. Vagterne var næsten altid flinke, for de kendte jo vo-
res forældre.  
 
Senere, da vi var 10-12 år gamle, fik vi lov at være med til at åbne broen, 
når et skib skulle igennem. Det var en svingbro, hvor midterfaget blev drejet 
på langs af farvandet pr. håndkraft. Det foregik med en meget stor vonøgle, 
et redskab, som blev sat ned i et hul midt i broen. Ca. 80 cm oppe var der 
en stor træstang, hvor der på hver side kunne gå to mand. Først skulle der i 
hver ende åbnes nogle låsepaller, som også blev åbnet med en stor nøgle, 

Masnedsundbroen ca. 1925 
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Præstø Amtsavis 
og Avertissementstidende 

Red. af PET 
 

Præstø Amtsavis og Avertissementstidende blev udgivet 1847-49 af Jørgen Ove Willerup, der 
kom til Vordingborg i 1846 og etablerede sig som boghandler og bladudgiver 
Den 8. september for 171 år siden bragte avisen en række Avertissementer, der fortæller os 
noget om, hvad der dengang var oppe i tiden. Hvilke bøger kunne en boghandler på daværende 
tidspunkt forvente ville interessere byens bogkøbende borgere. - De sidste tre avertissementer 
giver os et billede af forholdene i almindelighed i Vordingborg og omegn. 
 

Den 8. September 1847 
 

Nye Musikalier for Pianoforte 
Sex Melodier med instructive Variationer componerede og Anna Neergaard 

tilegnede af E. Hornemann 
Pris 48 Skilling. - Faaes i Willerups Bog- og Musikhandel 
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Om bord i båden var 4 mand, 1 dansker og 3 tyskere. Danskeren, der før-
te båden, viste sig at være en gammel spritsmugler kendt af politiet, og de 
tre tyskere var fra Bremen. Båden var lastet med 1200 liter smuglersprit. 
Båd og last blev beslaglagt, og smuglerne straffet. - Som et kuriosum kan 
det nævnes, at de to kriminalbetjente fra Vordingborg hver fik en dusør på 
150 kroner for at have medvirket til anholdelsen. 
 
Se, det var en politihistorie fra 1928, som viser os, at politi og toldere også 
dengang dygtigt og snarrådigt kunne gennemføre en politiopgave nede på 
den tilsyneladende så fredelige og skønne Stammenakke. 

Havnen i Petersværft 

Stensbygårdens hus ved Mallings Kløft 
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som blev drejet rundt mange gange. 
Skibene hejste et broflag for at gøre brovagten opmærksom på, at de ville 
sejle igennem broen. Brovagten gik så ud på midten af broen, hvor der var 
en stålmast med 3 kurveflettede kugler. 1 hejst kugle betød, at han havde 
set, at skibet ville igennem, men at det skulle vente, for der var tog på vej. 
Når så toget havde passeret, blev der hejst en kugle mere, hvis vind og 
strøm var fra vest, var disse derimod fra øst, kom alle 3 kugler op.  
 
Jeg selv husker ikke nogen skibe, der ikke havde motor og kunne bruge 
den, men da broen blev bygget i 1884, var der mange, som kun havde 
sejl, så de måtte varpe sig igennem. Dertil var der på begge sider af gen-
nemsejlingen, der var ca. 50 meter bred, anbragt varpebøjer; - store, flade 
jerncylindre ca. 2 m i diameter og 1 m høje med en træfender foroven 
ovenpå et stort jernøje til fastgørelse af tovværk. På undersiden var der 
også et øje, hvori ankerkæden kunne hægtes fast. Disse bøjer blev om 
efteråret skiftet ud med store spidsbøjer, som isen kunne passere hen-
over.  
 
Fremgangsmåden ved varpning er følgende: når et sejlskib kommer og 
skal gennem broen, anløber det først bøjen, hvortil det fortøjes. Derefter 
bliver der sendt mandskab afsted med skibsjollen og en rulle tovværk til 
bøjen ved den modsatte side af broen, hvor tovværket fastgøres. Så ror 
man tilbage til skibet med den anden ende af tovværket, og ved hjælp af 
gangspil og armkræfter kan man nu hale skibet igennem broen. 
 
Det var folk fra DSB, som ombyttede bøjerne efterår og forår. Hertil havde 
de en stor, sort pram, nærmest en stor kasse med noget hejseværk på, så 
de kunne få fat i ankerkæden og hale den op. Derefter kunne udskiftnin-
gen foretages. På havbunden var der et stort, støbt jernanker ligesom en 
paraply. Dykkerklubben har forresten fundet sådan et, som står udfor de-
res klubhus. Det var i juni 1971.  
 
På det brofag, der udgik fra Masnedø, var der mod øst ca. 5-10 m ude ud-
vendigt anbragt et par davider, hvori der hang en lille redningsjolle, 12 fod, 
klinkbygget på svøb, spejlgattet og hvidmalet. Den ejedes af DSB og lå 
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ved Masnedø længe efter, at den gamle bro var væk. Den blev holdt vedlige i 
mange år, men engang sidst i 40rne så jeg, at den ikke var kommet i vandet, 
men lå med store revner og et par bord i bunden.  
 
Jeg tog til Næstved og gik ind på banedistriktskontoret og talte med chefen og 
spurgte ham, om jeg kunne købe jollen. Det kunne jeg godt, og vi blev enige 
om en pris på 75 kr. Siden satte jeg den i stand. Jeg fik også fat i en lille mo-
tor, som havde været brugt til en transportabel malkemaskine. Den satte jeg i 
jollen og fik den solgt til nogle københavnere, der havde sommerhus i Næs. 

 

 
Masnedsundbroen ca 1905 
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Havørnen blev liggende som vrag ved Stammenakke til helt op i begyndel-
sen af 1950’erne, hvor de sørgelige rester endelig blev fjernet.  
 
At der virkelig har været gang i smugleriet ved Stammenakke, beretter den-
ne politirapport fra 1928 om: Nogle københavnske toldere henvendte sig til 
kriminalpolitiet i Vordingborg og fortalte, at de havde fået underretning om, 
at et parti sprit skulle smugles i land ved Mallings bro, som lå nedenfor Mal-
lings kløft og udi Ulvsund. Tolderne anmodede om assistance fra politiet i 
Vordingborg, og to kriminalassistenter drog ud til Mallings bro, hvor tolder-
ne fra København allerede sad på vagt. 
Ud på aftenen sad således 7 myndighedspersoner ved Mallings Kløft i 
koldt, fugtigt og diset vejr. Et roespor førte ud til brohovedet, hvorfra man 
kunne laste sukkerroepramme og sejle til Stege Sukkerfabrik. Et par tipvog-
ne blev fyldt med noget halm, og de to politifolk gemte sig i halmen i tipvog-
nen og kørte vognen ud på broen. 
 
Efter at have ventet til kl. 01.00 snakkede man om, at smuglerne nok havde 
fået et praj om toldere og politi og måske havde opgivet, men kort tid efter 
hørte de lyden af en motor ude fra vandet. Lyden kom nærmere, og pludse-
lig så de en motorbåd komme ind mod land. Den ene tolder begyndte at 
signalere med en rød lampe, et signal han havde fået oplyst af sin hjem-
melsmand (informant), og båden nærmede sig broen. Da den var tæt inde 
ved broen, råbte en mand fra båden efter Petersen, og en af tolderne, der 
var i civil, løb op mod skoven og kom tilbage og fortalte, at Petersen var på 
vej. - Ingen anede, hvem Petersen var. 
 
Smuglerbåden havde imidlertid manøvreret sig lidt frem og tilbage og var 
kommet tæt på brohovedet, og  pludselig sprang 2 toldere ombord og til-
kendegav, at de var fra toldvæsenet. Med ét blev den stilhed, der havde 
hersket, brudt, og alle råbte i munden på hinanden. Den ene tolder var faret 
til roret, den anden til maskinen for at få båden ind, men besætningen, der 
bl.a. var tyskere, satte sig voldsomt til modværge, og båden begyndte lang-
somt at glide udefter. 
  
Tolderne inde på broen begyndte at skyde med deres medbragte rifler, ikke 
for at ramme båden, men for at gøre opmærksom på, at nu var det alvor. 
Tolderne på båden råbte, at man skulle indstille skydningen, og langsomt 
blev båden manøvreret ind til broen. Det viste sig, at der havde været pro-
blemer med roret, hvorfor det havde taget så lang tid at få båden ind til 
land. 
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ende tysk patruljebåd nede i Grønsund, vendte derfor hurtigt om, søgte til-
bage op i Grønsund og slap med lidt held fra den tyske forfølger. Der blev 
skudt varselskud mod Havørnen, som dog heldigvis nåede at slippe rundt 
om Farø og ind i det lave farvand ved Stammenakke, hvor den tyske jager 
ikke kunne følge efter. 
 
Havørnen ankrede op ved Stammenakke, og man gik i gang med at destru-
ere bådens papirer. I løbet af dagen havde tyskerne opbragt en dansk mari-
nekutter, som også befandt sig i Stubbekøbing, og med dette mindre fartøj 
nærmede de sig Havørnen, hvilket fik Schulze til først at sprænge ankeret 
for fuld kraft, dernæst at affyre den ladte torpedo mod stranden, hvor den 
eksploderede med et gevaldigt drøn. Derefter satte han Havørnen på grund 
og anbragte en sprængladning på skrueakslen. På grund af det lave vand 

ind mod Stammenakke kunne hele besætningen vade i land, og mens ty-
skerne nærmede sig i marinekutteren, rettede Havørnens besætning ind på 
linie på strandbredden. Her udbragte man et ”Leve den danske flåde”, mens 
sprængladningen i bunden af Havørnen detonerede, hvorefter besætningen 
forsvandt op igennem Stensbyskoven, hvor tyskerne aldrig fandt mandska-
bet. 
 

Havørnen sat på grund 
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Stammenakke. 
Af H.C. Petersen 

 
Stammenakke, dette skønne sydligste punkt på Sjælland, har igennem tider-
ne været skueplads for mange dramatiske begivenheder, hvilket man ikke 
umiddelbart fornemmer på en vandretur til dette dejlige sted i Stensbyskoven 
ud til Ulvsund. En påmindelse om skovens tilhørsforhold støder man på, når 
man går langs med en af skovvejene tæt ved Stammenakke, idet der i skov-
bunden ligger en mindesten for Jens Juel, som jo ejede Petersgård og det 
meste af Stensbyskovene.  

Kong Volmers Trop, gamle dages gule spejdere i Vordingborg, brugte flittigt 
Stammenakke til weekendture, hvor vi slog vores telte op i skovkanten ud til 
Ulvsund, og på en weekendtur i 1961 fik vi et ekstra krydderi på vores natløb i 
skoven.  
 
Der var blevet placeret poster rundt om i skoven, hvor vi spejdere så skulle 
løse forskellige opgaver i nattens mulm og mørke. På en af posterne ved ve-
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jen op til Stensby stod Hans Ole i skovkanten med en lille flagermuslygte 
tændt. Pludselig kommer en bil kørende med slukkede lygter og standser 
ved flagermuslygten. Da Hans Ole træder ud af grantræets skygge, for-
svinder bilen i fuld fart op igennem skoven - stadig med slukkede lygter. 
Nå, vi snakkede om, hvad der dog havde bragt en bil ned til vandet i nat-
tens mørke. Vi kom dog snart alle i poserne og fik en god nats søvn. 

Mandagen efter var jeg på arbejde nede i Algade. Jeg var dengang ung 
tømrerlærling. Vi var netop ved at sætte en etage på Borella Hansens 
ejendom, og ved frokosten fortalte jeg hele skuret om, hvordan vi spejdere 
havde været ved Stammenakke og haft en besynderlig oplevelse, hvorpå 
en tømrersvend fra Stensby helt spontant udbrød: Nå, var det jer?! 
 
Her stoppede snakken, og jeg blev ikke klogere på bemærkningen, - men 
ca. 40 år senere indrømmede den samme tømrersvend, da jeg en dag 
mødte ham ved hans lille båd ved Petersværft, at vi spejdere faktisk havde 
været vidne til en vaskeægte smugleraktion.  
 
Da der stadig var coastertrafik igennem Ulvsund og Bøgestrømmen med 
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småskibe på vej fra Tyskland til Sverige, var Stammenakke og Kalvehave 
de to udsøgte steder for en omfattende smuglertrafik, ikke mindst fordi 
sejlrenden passerede tæt forbi Stammenakke, og de store både kunne 
nemt nås fra landsiden med mindre både. - Jeg skal senere berette om en 
smugleraffære fra en politirapport i 1928. 
 
Stammenakke var i august 1943, da tyskerne beslaglagde den danske 
flåde, skueplads for en af de mere spektakulære aktioner, der fandt sted 
som en modreaktion på tyskernes ønske om at sætte den danske flåde ud 
af spillet. En af flådens gamle torpedobåde, S5 Havørnen, som var ned-

graderet til minestrygningsarbejde, lå natten til den 29. august i Stubbekø-
bing Havn under kommando af kaptajnløjtnant Aage Schulze. Man var i 
flåden godt klar over, at ”noget var i gære”, så Schulze havde holdt gang i 
kedlerne på den gamle, kulfyrede torpedobåd. Om morgenen kontaktede 
man admiralitetet i København fra en telefonboks på Stubbekøbing havn. 
Ved første kontakt til hovedstaden blev forbindelsen imidlertid afbrudt af 
den tyske censur, og så vidste man, at der var noget galt. 
 
Kaptajnløjtnant Schulze besluttede omgående at forlade Stubbekøbing og 
søge til Sverige, hvilket var den stående ordre til flådens skibe: ”Sænk ski-
bene eller søg til Sverige”. Uheldigvis mødte Havørnen en stor, hurtiggå-

Torpedobåden Havørnen 


