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Påskeblomst! Hvad vil du her? 
Bondeblomst fra landsbyhave 
uden duft og pragt og skær! 

Hvem er du velkommen gave? 
Hvem mon, tænker du, har lyst 

dig at trykke ømt til bryst? 
Mener du, en fugl tør vove 

sang om dig i Danmarks skove? 
 

N.F.S. Grundtvig 
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Stof til eftertanke … !! 
Carl Ewald, red. af Brian Devantie. 

 

En stille eftermiddag alt mens jeg sad og bladrede i mine gamle bøger, 
tidsskrifter med mere, faldt jeg over en artikel i Vordingborg Banks Jubilæ-
umsskrift fra 1965, redigeret af journalist Fritz Andersen og skrevet af  for-
fatteren Carl Ewald.  Dette gav ikke blot overskriften, men også lysten til at 
referere denne artikel, der er dateret helt tilbage til 1890. Carl Ewald gæ-
stede ofte Vordingborg, da han var gift med en søster til tidligere snedker-
mester Carl Hansens hustru, der boede i Algade 53. 
 
Engang i gamle dage var Vording-
borg en hob af hytter placeret om-
kring en smuk og mægtig konge-
borg. Nu er borgen snart sagt kun en 
ruin, men den skønneste vi ejer. Den 
er det mærkeligste i byen, og byen 
er kun hytter. 
 
Fra jernbanestationen kryber den 
eneste gade sig af sted - lang, solbar 
og kedsommelig, trættende at gå i, 
tom for mennesker. Det er som om 
den ind imellem sukker over sin ked-
sommelighed, standsende og grun-
dende over, om det nu ikke kunne 
være nok. 
 
Fredag og lørdag er der torvedag, men torvet er tomt som på ugens andre 
dage. Nu og da holder der en vogn uden for sparekassen eller apoteket, 
men ellers kommer der ingen bønder til byen, de har formentlig ikke fundet 
gæstfrihed nok her. Vorherre må vide, hvordan købmændene i den lange 
gade egentlig klarer sig.  
 
Fem tog holder dagligt ved den lille station (Masnedsund). Man hjælper sig 
ved byttehandel, bander over tidernes sløvhed, thi Vordingborg er Hr. 

Forfatteren Carl Ewald 
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Generalforsamling 11. april 2019 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 11. april kl. 
20.00 den ordinære generalforsamling på KulturArkaden i Vordingborg. 
 
Der er tradition for at foreningen inden generalforsamlingen indleder aftenen med 
et foredrag af en af kommunens kendte ansigter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening kan vi i år glæde 
os over, at tidligere leder af Falck i Vordingborg, Jesper Hansen, bliver aftenens 
foredragsholder. Jesper Hansen, der er medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk For-
ening, starter med et tilbageblik i sin slægt på både sin fars og mors side.  
 
Vi kan allerede nu afsløre, at hans farfar overtog den gamle købmandsgård i Nyråd 
efter købmand Theisen; Jespers far blev udlært kommis i samme butik. Det er ting, 
der vil blive sat fokus på. Senere flyttede familien til Færgegårdsvej og videre over 
Algade til Hørvænget på Ore.  
 
Jesper sætter også fokus på sin skoletid, kommer ind på familiens aner, tiden som 
medlem af spejderkorpset, Rotary, Sct. Georgs Gildet og naturligvis sin lange karri-
ere i Falck, hvor han gennem mere end 40 år fik et utal af oplevelser med udryk-
ninger til godt og ondt.  
 
Jesper Hansen var stationsleder i Vordingborg afsluttende som områdeleder for 
Assistance Sjælland 1993-2017. 
 
Alle er velkommen - også ikke medlemmer. Ønsker man at være deltager med ret 
til at stemme ved den efterfølgende generalforsamling, kan der ske en indmelding 
inden foredraget.  
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forenin-
gens sekretær i hænde senest 8 dage før. -  Adresse: Jørgen Larsen, Mads 
Jensensvej 3, 4760 Vordingborg. -  Mail: madsjensensvej3@gmail.com 

Foredrag kl. 19.00  
ved  

tidligere leder af Falck Vordingborg 
Jesper Hansen  
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Fra det gamle Vordingborg 

 
Skovfogedhuset ved Kirkeskoven ca. 1955. - I gamle dage var her smugkro 

Chr. Winthersvej -  den ende af vejen der fører ned til Kirkeskoven 
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Estrups troeste sted på Sjælland. Vordingborg er en synkende by, iltoget går 
dens dør forbi. Vordingborgenserne spadserer gerne til Masnedsund, når de 

skal med toget til København, og ved Masnedsund Banegård holder hoteller-
nes vogne. Nordhavnen er stille og fredelig som de dødes hav. Alle dampski-
be går til Masnedsund, kullene losses i Masnedsund.  
 
Midt ude i Vordingborg havn ligger en sunken lystbåd med rælingen over 
vand, ingen tager den op. Den ligger jo heller ikke i vejen. Kun hvis Vording-
borg kan kravle den lige, støvede landevej ned til Masnedsund og broen, der 
bærer berlinertoget over det smalle sund, så er den reddet fra forglemmel-
sens dyb, ellers er byen fortabt, berøvet sin bondehandel, sat uden for num-
mer af forbindelsen imellem København og verdens hovedstad ved Spreeflo-
den.  
 
Det nytter ikke, at byens købmænd og bagere skyder til fuglestangen i Kirke-
skoven tre søndage i træk. Hvem der så end kåres som fuglekonge, det bliver 
ikke byen til ringeste gavn. Det hjælper ikke, at Skydeselskabets nye, grønne 
silkefane bæres gennem byen til musik af seks skydebrødre. De kan ikke 
blæse liv i den lange, døde gade.   
 
Men - der er smukt i Vordingborg, rundt om byen er der friske, grønne skove. 
Rosenfeldt på den ene side, Iselingen, Marienlyst og Vintersbølle på den an-
den side, men skønnest er der på ruinerne, hvor Gåsetårnet rager i vejret og 

I dag er Vordingborg mere end en hob af hytter, men tårnet er stadig det skønneste vi ejer 
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ser hånligt ned på landsbykirken og hytterne ved sin fod. 
 
Vordingborgs inderbugt ligger som en fredelig indsø - lukket ud mod stranden 
af Oringe Landtange. Gåsetårnet og Oringe - det er Vordingborg. 
 
Forfatteren til artiklen, Carl Ewald, har sikkert haft et par meget mørke briller på 
den dag i 1890, da han kreerede de skrevne ord. Trods mange års opblom-
string for Vordingborg, Sydsjællandsk hovedstad, er byen atter ved at sygne 
hen. Et dødt torv, der skriger til himlen, svarer helt til de ord, der blev skrevet 
for 129 år siden. Artiklen er også rammende set i lyset af nutidens udvikling/
afvikling, der har forandret hele byen og ikke mindst Algade som følge af den 
politiske holdning og de ivrige aktioner med at flytte blandt andet dagligvarebu-
tikker væk fra centrum kombineret med uforståelige trafikale omlægninger. 

(Alle tre fotos fra Google) 

Billedet taler for sig selv! 
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Vordingborg den 5te Maj 1847: 
 

Selvmord. 
I Hammerhusene hængte sig den 15de Marts en Aftægtsmand, Niels Niel-

sen, der var 65 Aar gammel. Ved at træffe paa hans Træsko, som han hav-

de sat i Bagerovnen, fattede man Mistanke og fandt ham da paa Loftet ved 

Skorstenen.  

 

Det er paafaldende, hvad der kan have bevæget en Mand i en saa høj Alder 

til et saa fortvivlet Skridt. Han led ingen Nød; thi han fik Aftægt af Huset og 

desuden Bidrag af Fattigvæsenet. Han var gift, og efterlod sig Kone og to 

Børn: en Dreng  paa 12 og en Pige paa 10 Aar.  

 
Ligeledes hængte sig den 27de i forrige Maaned i Kastrup en Parcellist, 
Jens Rasmussen, omtrent 45 Aar gammel. Han sad med en god Parcel paa 
10 á 12 Tdr. Land og havde med sin efterladte Kone 4 Børn, af hvilke det 
ældste Barn, en Dreng, endnu ikke er 8 Aar gammelt. I de sidste Aar var han 
stærkt forfalden til Drik; men den dag, han hængte sig, havde han ikke nydt 
Spiritus. Om de stedse dyrere Tider, Fodertrang og deslige eller snarere en 
mulig Tanke hos ham, at han ved sit Levnet mere og mere gik sin og Famili-
ens Undergang imøde, har ledet ham til den fortvivlede Gjerning, kan ikke 
bestemt afgjøres. Med sin Kone levede han bestandig i god Forstaaelse. 
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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 boghand-
ler og bladudgiver. - (I den følgende tekst er den oprindelige retskrivning bibeholdt). 

 
Vordingborg den 20de April 1847: 

 
Nyt Heste- og Kvægmarked. 
Ifølge kongelig Resolution af 19de Maj 1846 vil der hvert Aar den 26de Maj 
blive afholdt et Heste- og Kvægmarked her i Byen.  
 
Der vil saaledes den 26de Maj iaar finde et saadant Marked sted her, og da 
det ikke findes optaget i Amanakken for iaar, bekjendtgjøre vi saadant herved. 

Heste- og Kvægmarkedet den 13de dennes (April) var ikke synderlig stærkt 
besøgt. Man gav for gode, stærke, unge Arbejdsheste 50 til 60 Rbd.  
 
Man bemærkede ingen Køer, Kartofler kostede 3 Mk. 8 Sk. til 5 Mk. Skjeppen; 
Hørfrø 5 til 7 Mk. Skjeppen; rødt Kløverfrø 13 Mk. Lpd. og hvidt dito 10 á 12 
Sk. Pd. Timotheifrø (en slags græsfrø) 8 Sk. Pd. 
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Da benzinen kom til Vordingborg 
Af H.C. Petersen 

 

De første motorer fra sidst i 1800-tallet, der fungerede efter forbrændingssy-
stemet med stempelmotorer, blev drevet med petroleum, og disse moderne 
maskiner blev bl.a. præsenteret på den store amtsudstilling i Vordingborg år 
1901.  
 
Den gang var tørv en vigtig energikilde, og tørvemassen blev æltet i store kar 
ved hjælp af petroleumsmotorer og blev bagefter presset til tørv og tørret i 
solen.  
 
Petroleum blev fra 1861 importeret fra USA, og i 1889 stiftedes DDPA, Det 
Danske Petroleums Aktieselskab, som blev en førende importør af petroleum, 
benzin og diverse smøreolier til Danmark. I 1890 fik DDPA sit første tankskib, 
S/T Christine, på 2.395 brt. bygget på B&W. Det var også Danmarks første 
tankskib. DDPA har i tidens løb haft en ganske omfangsrig flåde af tankskibe. 
 
Min morfar, N.P. Olsen, som havde lært fa-
get som hestevognmand hos vognmand 
Kanstrup i Stege, købte i 1899 det daværen-
de Hotel Færgegården i Masnedsund med 
tilhørende vognmandsforretning og fik depo-
tet for DDPA i Vordingborg omkring 1900. I 
1907 overtog han også vognmandskørslen 
for Hotel Valdemar, og min mormor drev en 
beværtning i Hotel Valdemars bagbygning 
kaldet ”Bagslaget”.  
 
Denne beværtning, som var ret succesfuld 
pga. af min mormors gode mad, måtte efter 
nogle år lukke, da der var ”for lavt til loftet”, 
og N.P. Olsen, som var af en landmands-
slægt fra Møn, solgte sin vognmandsforret-
ning og købte et lille landsted i den vestlige 
ende af Vordingborg ude for enden af den 
nuværende Nørregade. Dér kunne han drive 
en smule landbrug og få plads til DDPA-depotet; petroleumskørsel var i de 
første spæde år ikke en fuldtidsbeskæftigelse. Min morfar fik i øvrigt hurtigt 
øgenavnet ”Petroleumsolsen”. 
 

N.P. Olsen med sin hustru, Karen, 
som drev beværtningen ”Bagslaget” 
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Den allerførste hestetrukne tankvogn kunne rumme 500 l petroleum, hvilket 
holdt til en uge i Vordingborg. Når der skulle leveres petroleum til en kunde, 
foregik det på den måde, at man fyldte en 20 l spand fra tankvognen og deref-
ter hældte det over på kundens lagertank. På trætankvognen var der en sindrig 
mekanisme, som talte antallet af 20 l spande leveret.  

De to benzinstandere foran Algade 43 anes lige netop til højre i billedet 

N.P. Olsens tobakshandel med de to benzinstandere på fortovet foran butikken Algade 43 
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dømme i Estland. Begge erobringer fik langvarige følger. Rügen var således 
et len under den danske krone, indtil Erik af Pommeren afstod værdigheden 
som lensherre i 1438, mens den nordlige del af Estland var et hertugdømme 
under den danske krone, indtil Valdemar Atterdag solgte besiddelsen i 1346. 
 
I mange år var Dannebrog kun kongens og statsmagtens flag, og i 1833 kom 
der direkte forbud mod at private brugte Dannebrog. I forbindelse med tre-
årskrigen 1848-50 flagede befolkningen imidlertid med Dannebrog i udstrakt 
grad, og i 1854 blev forbuddet ophævet.  
 
Flaget bruges jo som sagt den dag i dag af hele befolkningen i en grad, man 
ikke kender andre steder i verden - både ved festlige, sørgelige og  officielle 
lejligheder. 
 
I Vordingborg har man fejret flaget ved forskellige lejligheder. For 100 år si-
den fik vil flagstangen på ruinterrænet.  
 
14/5-1919: ”Bestyrelsen for Danmarkssamfundets kreds i Vordingborg og 
kirkegårdsudvalget beså tirsdag aften pladsen ved slotsruinerne til flagstan-
gen, som Danmarkssamfundet vil skænke byen. 
Efter nærmere overvejelse er det nu bestemt, at flagstangen, som Dan-
markssamfundet skænkede Vordingborg Kommune skal anbringes på Tårn-
marken omtrent midt på pladsen.” 
 
”Inden for de kredse, der står fællesforeningen nær, vil der blive foretaget 
betydelige forberedelser til over hele landet at fejre Dannebrogs 700 årsdag.”  
 
Den 17/3-1919 kunne man læse følgende i byens aviser:  
”Valdemarsdagen agtes fejret på ruinerne, P. Heises kantate, ”Volmerslaget”, 
opføres med orkesterledsagelse. Syngende herrer, der vil deltage i  koret, 
bedes melde sig inden 1. april til J.L. Emborg på tlf. 435.” 
 
29/1-1919, dannebrogsfesten: ”Vil håndværkerforeningerne tage sagen op? 
Inden for de kredse, der står dansk industri og håndværk nær, vil der blive 
foretaget betydelige forberedelser over hele landet for at fejre Dannebrogs 
700-års dag søndag d.15. juni i år med forskellige festligheder.”  
 
Således var ordene for 100 år siden. Vi må se, hvad vi skal glæde os til i 
800-året for vort smukke flag. 

Kilder: Danmarkshistorien.dk/leksikon, Århus Universitet,  
Langebæk Lokalarkiv, div. fotokopier og udklip 
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kolonihaver, ja selv på iskagehuse og ved fødselsdage i alle de små hjem, og 
hvert år d. 15. juni på Valdemarsdag er det officiel flagdag. Så flages der fra 
alle statens bygninger og skibe. 

Valdemarsdagen d. 15. juni blev indført som flagdag og national mærkedag i 
1913.  
 
Mærkeligt nok faldt to af Valdemarenes største udenrigspolitiske triumfer beg-
ge på d. 15. juni. Den dag i 1168 indtog Valdemar den Store og hans tropper 
borgen Arkona på Rügen og skaffede sig dermed herredømmet over øen. Og 
på samme dato i 1219 faldt altså esternes borg Lyndanise for han søns, Val-
demar Sejrs, styrker, hvilket blev afgørende for den danske kamp for et herre-
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Danmarks første benzintank, DDPA, blev åbnet i Fredericia i 1919, og nogen-
lunde samtidig - ca. 1920 - satte N.P. Olsen Vordingborgs første benzinstande-
re op ude på landstedet i Nørregade. I 1924 solgte han imidlertid Nørregade-
landstedet og købte Algade 43, som lå lige overfor Vordingborg Trælasthandel. 
Benzinstanderne blev så flyttet op i Algade 43, så man kunne købe benzin på 
hovedgaden. 
 
Da Vordingborg Trælasthandel brændte en gang i 1940’erne, havde vi første 
parket til branden fra Algade 43, husker jeg. 
 
Før 1919 kunne man kun købe benzin på dunke - enten på apoteket eller hos 
en købmand. Levering af benzin fra de første benzinstandere var ligeså om-
stændeligt som levering af petroleum. På standeren var der 2 glasbeholdere, 
som hver rummede 1 l, og så pumpede man benzinen op med håndkraft og 
fyldte først den ene beholder til stregen, og mens man så lod denne liter løbe 
ned i køretøjets tank, fyldte man glas nr. 2 op, og sådan fortsatte man proces-
sen til bilisten havde fået den ønskede mængde benzin. Man havde simpelthen 
ikke måleudstyr, som nøjagtigt kunne måle benzin-flowet. 
 
Det store, amerikanske Standard Oil of New Jersey var økonomisk interesseret 
i DDPA, og allerede i 1910 overtog dette selskab i realiteten aktiemajoriteten i 
DDPA og blev den faktiske ejer af selskabet. I 1952 skiftede DDPA navn til  
dansk ESSO, som så senere blev til Statoil. Senest er der igen kommet nye 
ejere, nemlig det canadiske selskab Circle K. 
 
I 1940 flyttede DDPA-depotet til Præstø, da lastbilkørsel nu var blevet mere og 
mere almindeligt. Da havde N.P. Olsen haft depotet i Vordingborg i 30 år. Han 
sluttede sin erhvervskarriere som tobakshandler i Algade 43 med benzinstan-
derne på fortovet foran sin butik. I 1946 solgte han ejendommen til TAXA og 
flyttede ned på Arrebovej 9, hvor han døde den 12. december 1948 siddende 
på sin stol i køkkenet. 
 
 

D.D.P.A.-depotet i Køge omkring 1930 
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Sidste tog på Kalvehavebanen 
Af Jens Bruun-Petersen med tak til Niels Christensen og Thyge Tolsbjerg-Petersen 

 
Ved en generalforsamling i september 1958 blev det besluttet, at Kalvehave-
banen standsede driften den 31. marts 1959. Tilsvarende skæbne var overgå-
et Hammelbanen i 1956, og Vandelbanen og Juelsmindebanen måtte lukke i 
1957. En dødbringende pest var ved at snige sig ind på privatbanerne båret af 
sognerådenes manglende lyst eller evne til at deltage i dækningen af baner-
nes underskud. I 1959 kom turen så til Kalvehavebanen.  

En kreds af jernbaneentusiaster besluttede at markere Kalvehavebanens luk-
ning på en hidtil uhørt måde: man lejede et damptog og kørte en tur på banen 
kort tid før lukningen. Inspirationen kom vistnok fra tilsvarende arrangementer i 
udlandet, og på Kalvehavebanen blev det den 22. marts 1959. 
 
Det var en dag med strålende solskin det meste af dagen. På banens værk-
sted havde der været hektisk aktivitet i dagene før, så damplokomotiv nr. 2 
kunne præsentere sig bedst muligt. Lokomotivet var blevet malet, og røgkam-
meret havde fået et lag beton i bunden for at kunne holde tæt. Vognstammen 
bestod af fire vogne fra banens åbning i 1897 og en rejsegodsvogn bygget  

Særtoget på Vordingborg Slotsstation -  (JBP) 
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Historien om Dannebrog 
Af Mogens Sørensen 

 
Dannebrog er Danmarks fane og verdens ældste nationale flag. Sagnet for-
tæller, at Dannebrog faldt ned fra himlen i slaget ved borgen Lyndanise i nu-
værende Tallin i Estland d.15 juni 1219. 
 
Legenden rummer den kerne af sandhed, at Dannebrog er opstået som kors-
togsfane i forbindelse med de danske korstog i Østersøområdet i 1100-1200 
tallet. Det hvide kors på rød bund er identisk med korsridderordenen Johanit-
ternes mærke. Det har Imidlertid været en ret tvivlsom påstand, at et flag kun-
ne falde ned fra himlen. I de ældste bevarede fremstillinger af sagen fortælles 
det, at Dannebrog faldt ned fra himlen i det afgørende slag ved Lyndanise, 
hvilket kom til at betyde det afgørende gennembrud for kong Valdemar Sejr 
og dansk herredømme i Estland.  
 
Vi er vant til at se massevis af dannebrogsflag på bygninger, på busser og i  

Dannebrog faldt mirakuløst ned fra himlen under slaget ved Lyndanise den 15. juni 1219 
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Vi havde selv haft legetøj med hjem-
mefra. Da vi var under den skoleplig-
tige alder, gik dagene med leg og 
hvile. Vi har slået mange kolbøtter på 
græsplænen ned mod vandet.  
 
At skulle undvære sine forældre var 
et stort savn.  
 
Personalet var utroligt flinkt og op-
mærksomt, og heldigvis var jeg sam-
men med min søster, og vi boede på 
samme værelse. 
 
Vores forældre kom på besøg, når 
der var tid og råd. Nogle gange i lejet 
bil, andre gange med bussen, der 
kørte direkte fra København til sana-
toriet i weekender.  
 

 
Efterfølgende kom vi hvert år 
2 måneder på ferie i 
”Bittenhuset” ved Fåborg, hvor 
der kom flere TB patienter.  
 
I mange år gik vi til kontrol på 
Centralstationen i Ingerslevga-
de ca. hver 3. måned.  
 
Her blev foretaget røntgenun-
dersøgelser og maveskylnin-
ger, indtil jeg fyldte 10-12 år. 
Vaccinationer som alle andre 
frem til 1966. 
 
Jeg gik i specialskole på Ama-
ger, hvor jeg fik morgenmad, 
og vi sov til middag og blev 
dér også behandlet med kul-
buelys.  

Marianne og hendes fætter, Kurt, på 
”legepladsen” bag sanatoriet 

Far, mor og børn 
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som personvogn til DSB i 1875, købt af KB i 1933 og dermed Danmarks æld-
ste vogn i daglig drift. Toget ankom til Vordingborg Station først på formidda-
gen, så tilrejsende gæster fra København kunne få forbindelse med et tidligt 
tog. Jeg husker ikke togtiderne i dag. 
 
På Vordingborg Stations perron 1 var der så mange mennesker som ingen-
sinde før. Det var i fyringssæsonen, og banen havde sørget for varme i toget, 
hvor nogle vogne stadig havde det gamle dampvarmesystem. Men ak, de 
gamle varmeslanger sprang læk, men heldigvis skinnede solen.  
 
På Slotsstationen var der ligeledes et vældigt menneskemylder. På vej til 
Nyråd var der ”fotostop” både ved alléen ned til Marienlyst og ved Florke trin-
bræt. Her blev en mangeårig tradition grundlagt: Fotograferne tog opstilling 
og fotograferede det fremrykkende tog, der kom for fuld damp. Derefter sam-
lede man fotograferne op og kørte videre. Således fik fotograferne 
”autentiske” billeder. 
 
Stort mylder var der også i Nyråd, Bakkebølle, Stensved og Viemose. Der 
var fotostop ved Viemose Skov. Efter ankomsten til Kalvehave gik de fleste 
udenbys gæster til middag på ”Færgegaarden”, mens andre så sig omkring 

Særtoget på Florke trinbræt, omgivet af fotografer og lokale beboere (JBP). 
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på station og i remiser.  
Da gæsterne var blevet færdige med middag og taler på ”Færgegaarden”, 
var maskinen vendt og løbet om og koblet på togets anden ende. Derefter 
kørte toget ned på havnen for at mindes gamle dage, hvor der var både skib 
til Stege og færge til Koster. Derefter gik det fra Kalvehave uden mange stop 
til mindestenen for ingeniør Hvidt, der omkom kort før banens åbning. 
 
Efter ankomst til Vordingborg drog de udenbys gæster tilbage til København 
med eftermiddagstoget, maskinen løb om, og skinnebussen blev koblet bag 
på stammen med en særlig mellemkobling.  
 
Derefter gik der en uges tid, og midt i påskedagene kørte banens sidste 
planmæssige tog, også fulgt af så mange mennesker som der nu kunne væ-
re i de to skinnebusser, der sammenkoblede kørte det sidste tog. En privat-
banes liv var slut, tilbage stod kun likvidationens trælse tid. 

Særtoget ved mindestenen for ingeniør Hvidt. Vejret var blevet noget mere skummelt, og der 
var regn i luften (JBP). 

 
(Samtlige foto fra 22. marts 1959) 
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Samtale med Marianne Sejrup 
Marianne var som barn indlagt på børnesanatoriet i årene 1950-1952 

Interviewet af Mogens Sørensen 
 

Marianne har overfor mig beskrevet sine oplevelser under opholdet således: 
 
Jeg blev i en 
alder af 4 år ind-
lagt i 1950 og 6 
måneder senere 
blev min lillesø-
ster i en alder af 
1 år og nogle 
måneder også 
indlagt. Vi blev 
begge overført 
direkte fra hospi-
tal i København 
efter lægernes 
beslutning. Vi 
havde begge 
tuberkulose.  
 
Jeg var indlagt i 
2 år og 6 måne-
der på Vinters-
bølle børnesana-
torium og umid-
delbart efter ind-
lagt 1 år på bør-
nesanatoriet i 
Faxe Ladeplads. 
 
Jeg kan huske, 
at min lillesøster 
fyldte 2 år under 
opholdet. 
 
Erindringer fra opholdet er få, men jeg kan dog huske, at vi ikke måtte gå no-
gen steder, før lægen havde været på besøg. Vi kunne gennem en rude se, 
hvor langt han var nået. Om det var hver dag, kan jeg ikke huske.  

Marianne og hendes mor 


