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Sneflokke kommer vrimlende 
hen over diger trimlende, 
det knyger ud af himlene, 
det sluger hegn og gård, 

det ryger ind ad sprækkerne 
til pølserne på rækkerne, 
og fårene ved hækkerne 
får blink i pelsens hår. 

 
Jeppe Aakjær 1916 
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Rejsegilde på Masnedøværket 

Vi skruer tiden 80 år tilbage 
Red. Brian Devantie 

 

Det vakte nogle tanker, da jeg den 12. marts 2019 i dagens aviser så 

overskrifter, der fortalte, at energi- og fibernetkoncernen Seas har indgået 

aftale med Vordingborg Forsyningen om at overtage Vordingborgs el-net.  

Seas har siden 2015 drevet og vedligeholdt el-nettet i Vordingborg, men 

bliver nu den officielle ejer; sådan forlyder det i de lokale aviser. 

Dette sætter minderne i gang hos en gammel masnedsund-knægt på 

næsten samme alder som det gamle elværk. - I december måned 1939 

holdt man rejsegilde på det store, flotte byggeri på Masnedø. Der blev 

blandt andet brugt 400.000 mursten til den 80 meter høje skorsten, siden 

kom én mere til. Der blev også bygget 2 store løbekraner med mere på 

området. 

 

Byggeriet var ikke så enkelt at komme i gang med. Det første problem med  

Masnedøværket som det tog sig ud omkring 1970 
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Hele havnen var legeplads. Her var der alt, en dreng kunne ønske sig. Her lå 

store træstammer og mange andre  former for tømmer, der skulle op til 

Vordingborg Trælasthandel, og skabte ideelle steder at lege. - Vi forventer en 

levende og righoldig fortælling om alt fra barndomstiden og op til tiden som 

selvstændig, voksen mand.  

 

Alle er velkommen og der er fri adgang, når ”Ballutten” sammen med 

Lokalhistorisk Forening og Vordingborg Bibliotek indbyder til et par herlige og 

underholdende timer.  

 

Generalforsamling 

 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg holder sin generalforsamling med 

dagsorden ifølge vedtægter torsdag den 23. april 2020 i KulturArkaden, 

Sydhavnen i Vordingborg. 

Vi starter som sædvanlig med et foredrag kl. 19.00: Vordingborgknægten - nu 

stabstambourmajor i den Kongelige Livgarde - Søren Rønløv vil fortælle om 

sine oplevelser i musikkens verden. Vi vil i næste nummer af Guldgåsen gå 

tættere på aftenens foredragsholder. 
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Helge Henriksen holder foredrag i Lokalhistorisk Forening 
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 i KulturArkaden 

 

Helge Henriksen, som tidligere har været gæst i Lokalhistorisk Forening 

endog med succes, langt over hundrede lyttede med, er foreningens første 

gæst i det nye årti.  

 

Helge var nummer fem i rækken af ni børn. Hans første indtryk af verden 

var afslutningen på 2. Verdenskrig, hvor Danmark var besat af tyskerne på 

godt og ondt. Helge med tilnavnet ”Balutten” fortæller om sine indtryk af 

tyskerne og hverdagen, sin skolegang på Masnedsund Skole, oplevelserne 

sammen med vennerne, skolekammeraterne, forholdet til lærerne, sin og 

vennernes færden i lokalsamfundet efter skoletid, det daglige besøg hos 

Den Jordløse Bonde, hvor mange af masnedsunddrengene hjalp til med 

forskellige gøremål og alskens arbejde.  

 

I barndommen var der mange pligter og opgaver, der skulle udføres efter 

forældrenes retningslinjer. Blandt andet deltagelse i arbejdet med fiskeriet, 

hvor der skulle redes garn, redes kroge op, stikkes orm på krogene, 

afsluttende med en fisketur.  

 

Samværet med skolekammerater og venner efter skoletid måtte vente, til 

det passede forældrene at give fri. ”Der var ingen kære mor, omend det var 

hende, vi holdt mest af”, siger aftenens foredragsholder. Hans far var en 

tyran med hang til alkohol. Dette sammen med et voldsomt temperament 

og løse næver gav gnidninger, der kunne udløse ”flade”, men det tog man 

ikke så tungt dengang. 

 

Legeområdet var naturligvis havnen og diget langs med stranden op til 

Oringe. Badning i havnen var en naturlig ting, badevandets kvalitet var ikke 

verdens bedste; slet ikke omkring udløbet fra slagteriet, hvor blod farvede 

vandet rosenrødt (det var turen i vandet altså ikke lige her). I perioden 

1944 - 45 var der badeforbud på grund af fare for tyfus. Årsagen var de 

mange tyske hospitalsskibe, der lå til kajs i havnen. 
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værket på Masnedø var at skaffe kapital til finansieringen. Byggeriet var 

kalkuleret til at koste 12 millioner, man havde kun ca. en lille million.  

I banker og sparekasser viste det sig umuligt at låne de manglende 11 

millioner, der måtte derfor udskrives et obligationslån. Det var bare ikke så 

ligetil, fordi bestemmelser i Seas’ regler sagde, at obligationskapitalen 

ingensinde måtte overstige aktiekapitalen. Der skulle hentes en garanti, og 

gennem forhandlinger med Sorø og Præstø amter lykkedes det at skaffe 

den fornødne kapital. 

 

Værket på Masnedø var den største opgave, man var i gang med. Det blev 

ikke nemmere af 2. Verdenskrigs udbrud i 1939. Det betød vanskeligheder 

med leverancer af forskellige maskindele, en stor part kom nemlig fra de 

krigsførende lande.  

 

Den 1. september 1940 kunne værket imidlertid sættes i drift. Alle kedler var 

bygget til kuldrift, og  krigen gjorde kul til en mangelvare. Man måtte igen ty 

til de hjemlige resourcer. Den daværende formand udtalte: ”Under disse 

omstændigheder, hvor vanskelighederne i sandhed er store, spejder vi efter 

andre muligheder. Seas fremstillede under Den 1. Verdenskrig betydelige 

tørvemængder, så vi er ikke uden erfaring på det område. Vi har købt 35 tdr. 

land i Ørslev Mose og starter en tørveproduktion. Ved hjælp af 40 mand, 14 

heste og 6 ælteværker regner vi med at kunne fremstille ca. 250.000 tørv 

eller ca 100 tons om dagen.” 

 

Produktionen udviklede sig og en overgang var 200 mand beskæftiget i 

tørvemoser på lejede arealer i andre områder, der udgjorde knap 200 tdr. 

land. Med tørv, brunkul og el-levering fra Sverige lykkedes det at opretholde 

elforsyningen under hele krigen. 

 

Nærlæsning viser også, at udviklingen på el-området gik stærkt, og dermed 

fulgte flere udvidelser. Allerede inden sidste udvidelse på værket på 

Masnedø i 1966 måtte man begynde at planlægge den næste udvidelse.  

 

En udvidelse på Masnedø ville imidlertid ikke være hensigtsmæssig, fordi 

vanddybden i sejlrenden kun var 7 meter (er netop i årene 2018 -19 på 
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grund af det nye havneprojekt blevet udvidet til 10 meter). En vanddybde på 

kun 7 meter tillod ikke store olie- og kulskibe at komme til kaj. Dette var 

ensbetydende med, at værket ikke kunne overleve.  

 

Seas flyttede og byggede ved Stigsnæs, hvor der var mulighed for anlæg af 

en dybvandshavn. Fra fortrolig kilde er jeg bekendt med, at Seas tilbød at 

betale halvdelen af omkostningerne ved en udvidelse af vanddybden ved 

Masnedø, men dette tilbud afslog kommunen.  

 

Det forekommer jo set med realistiske øjne underligt, at man i 1966 fra 

kommunal side ikke havde forståelse for at medvirke til en udvidelse af  

vanddybden, således at forholdene kunne være blevet, som de er i dag. Nu 

er netop Vesthavnen i en rivende udvikling blandt andet på grund af 

udvidelsen af vanddybden, der altså er tæt på 11 meter.. 

 

 

 

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 oprindelige retskrivning er bevaret i følgende 

tekster). 
 

Vordingborg, den 1ste Januar 1847 

Vandmangel 

 
Efterat i forrige Maaned baade her og i Omegnen Vandmanglen var tiltaget i saadan 

Grad, at man paa flere Steder maatte hente Vand i næsten Fjerdingvejs Afstand, og 

andre Steder maatte tage tiltakke med grumset og forplumret Vand til Afbenyttelse 

for Kreaturer, - ( i en af Sjællands Smaakjøbstæder skal man endog have kjøbt 

Vand, saa at den gamle Talemaade: ”Vand koster ingen penge”, ikke mere tør 

erklæres for Sandhed), - fik man, kort før Juul, nogen Sne og derpaa Tøvejr med 

Regn, hvorved den øjeblikkelige Mangel her blev afhjulpen.  

 

I øvrigt vil denne Vandmangel vistnok lære dem, der have Kildevæld paa deres  
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Obersten gjorde meget for, at regimentet skulle blive kendt i hele 

storstrømsområdet, og han viste sine soldater frem på alle byers torve 

mod, at borgmesteren forærede regimentet et musikinstrument til 

tamburkorpset, som ikke måtte finansieres af statsmidler. 

 

Tonen i hæren dengang var meget barsk, og set i lyset af vor tids 

krænkelsesfobi virker meget af det, der foregik dengang, helt utroværdigt. 

Hvad man kunne finde på at sige til en underordnet kendte ingen grænser; 

det blev dog for meget, og en forbedringskampagne blev iværksat først i 

60’erne. 

 

Til- og øgenavne for soldater og myndigheder mm. var normalt holdt i en 

drilsk, men barsk tone. At blive betegnet som en Nordjysk Tranlampe var 

dog vel ikke opmuntrende. I Vordingborg blev værnepligtige fra de sydlige 

øer betegnet som Roekuleklappere. De fik faktisk roeferie for at hjælpe til 

med pasningen af disse 

værdifulde afgrøder, så helt 

forkert var betegnelsen jo ikke. 

Gardehusarerne i Næstved 

kaldtes enten Gardehypper eller 

Susåkosakker. Danske 

Livregiment i Høvelte, som i 

1976 kom hertil, kaldtes 

Republikanergarden eller Diller-

Daller. Prinsens Livregiment i 

Viborg, som havde et vildsvin som regimentsmærke, havde det 

imponerende øgenavn Midtjysk Ornecentral. Personel i intendanturkorpset, 

som primært havde med forplejning, pengesager og inventar at gøre, 

kaldtes Flæsketyve. Vore soldater, som var fodfolk eller senere 

infanterister, hed Fodlapper. Civilforsvarets værnepligtige hed naturligvis 

Slangetæmmere. - Og sådan kunne jeg blive ved. 

 

I næste afsnit vil jeg færdiggøre Klokhøjs periode og give prøver på øge- 

og tilnavne på personer samt fortælle om, hvordan det videre gik her i 

vores lille kaserneverden.  

 

Soldaterliv på Vordingborg Kaserne, ca 1950 
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HM Kong Frederik IX overrakte 8. marts 1962 5. Regiment - Falsterske Fodregiment  
dets nye fane til regimentchefen, oberst A.H. Klokhøj  

omtalte personer anonyme, men gamle kolleger kan nok gætte, hvem det 

drejer sig om.  

 

Som nævnt kom jeg til Vordingborg i 1969. Her regerede oberst Albert 

Hansen Klokhøj som regimentschef og garnisonskommandant med en 

krigsfunktion som chef for Region VIII, som omfattede Sydsjælland og 

øerne syd herfor. Det skal understreges, at ingen var i tvivl om, hvem der 

var bossen. Han havde været chef siden 1956 og havde med stor energi og 

beslutsomhed genoprettet både et misrøgtet regiment og kasernen. Han var 

meget respekteret og frygtet af stort set alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberst Klokhøj var en rigtig alfahan med stålblå øjne. Jeg kom kun til at 

opleve ham i 4 måneder, så kom afskedens time. Jeg havde dog den ære 

(måske var det dog blot fordi, jeg var yngste premierløjtnant) at være 

faneløjtnant ved hans afskedsparade for byen på ruinterrænet.  
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Marker, hvilket paa saa 

mange Steder netop er 

Tilfældet, at benytte dette 

Naturens Fingerpeg til 

Gravning af Vandsteder, 

istedenfor at man nu ikke 

altid ved saadanne 

Vandingers Gravning 

seer hen derpaa, men paa 

d e n  b e q v e m m e r e 

Beliggenhed i Marken. 

 

 

Vordingborg, den 15de Marts 1847. 

Sørgeligt Tilfælde 

 
I det haarde Vejr den 9de ds. mistede en svag, fattig Mand Livet. Han var fra Nyraad 

og hed Vanggaard. Mod Uvejret og den samme ledsagende stærke Frost måtte han 

søge Ly hos en Gaardmand i Mehrn. Der blev han anvist Natteleje paa en Lo. Men 

om Morgenen vare hans Lemmer stive; han var frossen ihjel.  

Han havde Kone og Børn; men han var svag og skrøbelig og kunde ikke arbejde. 

Derfor maatte han bede velvillige Mennesker om Brød. 

 

Forgæves ventede man ham i hans Hjem, hvor hungrende smaa Munde maaskee 

med længsel ventede paa de Smuler, han møjsommelig havde opsanket fra de 

mættedes Borde. 

Der er noget saa gyseligt, noget saa forunderlig hjerterystende ved, at en kraftesløs, 

fattig, ærlig Medbroder skal 

saaledes gaae ud af en Verden, 

hvor Suk og Savn, Nød og 

Elendighed vare hans troeste  

Følgesvende. De borgerlige Love 

straffe Betleri; men der ere 

nødtvungne, nødlidende Betlere. 

De borgerlige Love maae vel 

sætte Straf for Betleri, thi 

maaskee Selskabets Orden kunde 

derved forstyrres.  

Men der staaer i Guds 

aabenbarede Ord: ”Den, som haver denne Verdens Gods og seer sin Broder lide 
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Mangel og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kjærlighed i ham?”  - 

Der staaer: ”Glemmer ikke at gjøre vel og at meddele; thi saadanne Ofre behage 

Gud vel;” - der staaer: ”Gud elsker en glad Giver;” - og der staaer: "forkynd dem, 

som ere rige i den nærværende Verden, at de gjøre godt, blive rige i gode 

Gjerninger, gjerne give, meddele, samle sig en god Grundvold for det 

Tilkommende, at de kunde gribe det evige Liv.”   

 

 

Vordingborg, den 24de Marts 1847 

Præstø Amts Sygehus 
 

At Betalingen for Cuur og Pleje, som hidtil har været erlagt for Patienter i 

Præstø Amts Sygehus, paa Grund af de høie Priser paa Fødevarer, fra 1ste 

April 1847 og indtil videre er forhøjet med 2 Skilling daglig for hver Patient 

paa de almindelige Sygestuer og med 4 Skilling daglig for Patienter paa 

Officiantværelserne (enestuerne) bekjendtgjøres herved,  

Nestved, den 18de Marts 1847, Directionen 

 
Sygehuset i Præstø blev bygget i 1864 
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landmandsfamilie på Midtsjælland og vist er det, man kalder en 

mønsterbryder.  

 

Jeg meldte mig til tjeneste som mathelev ved Fodfolkets Mathskole på 

Sønderborg Kaserne 1. juni 1958 knap 16 år gammel og forlod hæren den 31. 

juli 2002 efter 44 år og 2 måneders uafbrudt tjeneste. Jeg kom til Falsterske 

Fodregiment i april 1969 som nyuddannet officer og forlod Vordingborg 

Kaserne i november 1989 for at forrette tjeneste ved Østre 

Landsdelskommando i Ringsted, hvilket jeg gjorde næsten helt til min afsked.  

Jeg blev dog boende her i staden. I de 20 år, jeg havde tilknytning hertil, 

foretog jeg i kortere eller længere perioder afstikkere til Næstved, Cypern, 

København og Kronborg, så det blev til 14-15 år her på kasernen. 

Som alle gamle soldater ved, er hæren en speciel arbejdsplads, der på 

mange områder adskiller sig meget fra den civile verden. Mine små artikler 

skal prøve at vise dette på godt og ondt. Fortællingerne vil både være 

personligt oplevede eller fra andre kilder – de fleste nogenlunde sande, nogle 

måske mere tvivlsomme. Jeg holder af hensyn til familiefreden de fleste 
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Et mGGGGGEodelbilledEe af den ny Storstrøm 

Nu kommer der en ny Storstrømsbro, der åbner for de store perspektiver, 

samt et kæmpe havneprojekt, der virkelig vil noget. Lad os udnytte de 

muligheder, der ligger forude. Det kræver forståelse og ikke mindst, at vore 

lokale politikere kan se, at ”hatten måske skal placeres på en anden hylde”, 

end man er vant til. 

 

 

 

Fra den gamle majors erindringskasse 
Af Peter Bjørn Jensen  

Red. af Brian Devantie 

 

Guldgåsens redaktion mener, det ville være en god idé at fortælle lidt om stort 

og småt fra min tid i hæren med fokus på de gamle regimenter i Vordingborg, 

skriver Major Peter Bjørn Jensen. - Vi siger tak til majoren, der tog vores 

henvendelse seriøst. Her følger det første korte indlæg fra en svunden tid 

med en kort præsentation af Peter Bjørn Jensen, der stammer fra en 

Således kommer den nye Storstrømsbro til at se ud 
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Vordingborg, den 16de marts 1847 

Dampskibsfart 

Dampskibet ”Løven” 
 

Capitain Kjerumgaard agter at begynde sine Farter imellem Kiel og 

Kjøbenhavn første Gang iaar fra Kiel Fredagen den 19de Marts Kl. 8 om 

Aftenen og fra Kjøbenhavn til Kiel første Gang Søndagen den 24de Marts Kl. 

7 om Morgenen og saa fremdeles hver Fredag Aften fra Kiel og hver 

Søndag fra Kjøbenhavn indtil videre.  

Bemeldte Dampskib antages at ville være i Gaabense Løverdag Morgen Kl. 

6 á 7 og i Koster og Kallehave Kl. 7 á 8 Formiddag paa Turen til Kjøbenhavn 

samt hver Søndag Eftermiddag  Kl. 2 á 3 i Koster og Kallehave og KL. 3 á 5 i 

Gaabense  paa Turen fra Kjøbenhavn til Kiel. 

Dampskibet ”Caledonia” blev bygget i England i 1815 og blev købt af en dansk ejer i 1819. 
Det blev Danmarks første dampskib. —  ”Løven” har været af nogenlunde samme type 
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Fragtbetalingen er følgende: 

 

For en Passageer imellem Kiel og Gaabense, Koster & Kallehave:  1. Pl. 6 

Rbd - 2. Pl. 4 Rbd - Dæk 2 Rbd 

 

Dito imellem Kbhvn og Koster & Kallehave samt Gaabense:            1. Pl. 3 

Rbd - 2.Pl. 2 Rbd - Dæk 1 Rbd 

 

Dito imellem Gaabense og Koster & Kallehave:                                     1. Pl. 1 

Rbd - 2. Pl. 80 Sk-  Dæk 48 Sk 

 

Børn under 10 Aar betale det Halve. 

 

Passagerer paa 1ste Plads have 100 Pd og paa 2den Plads 50 Pd 

Reisegods frit. 

 

For en Hund betales paa alle Stationer 1 Rbd. 

 

Færgepengene ere iberegnede foranførte Fragtbetaling. 

 

Som dækspassagerer blive kun modtagne Matroser, Soldater, 

Haandværkssvende, Arbejdsfolk og Tjenestefolk, 

 

Gaabense den 16de Marts 1847, 

Arnkiel.     

 

 

Er der en fremtid med den nye Storstrømsbro? 

Dele af artiklen er hentet fra bogen ”Sydsjælland og Møn”  

udgivet af Turistforeningen for Danmark i 1933. 
Red af Brian Devantie 

 

Når Smålandshavet en varm sommerdag ligger blankt som et spejl, og en 

enlig måge dovent stryger hen over vandoverfladen, er der så tyst og stille 

13 

 

Vi skal se fremtiden i øjnene. Hvordan kommer vi videre? Det kræver et 

samlet løft med en kommunalbestyrelse, der vil noget, og som har visioner ud 

over det sædvanlige. Lad os i denne forbindelse starte i midtbyen. Sæt skov- 

og naturstyrelsen stolen for døren. Renovér den smukke kirkeskov, så den 

igen bliver et attraktivt værested med små grønne oaser og ikke mindst med 

farbare stier, der indbyder til et besøg. 

 

Når Vordingborgskolen forlader den smukke skovpavillon, kan ejendommen 

indrettes som et samlingssted for byens borgere og foreninger. Dette er 

visioner, der vil noget, men ganske overkommelige at gennemføre. 

 

Set med nutidens og befolkningens øjne har indretningen af området omkring 

slotsruinen med ikke mindst nedlæggelsen af det før så aktive og levende 

Slotstorv, hvor biler nu er nægtet adgang, været et fejltrin.  

 

 

Stik imod de planer, der var engang, er det rent faktisk ved at tage livet af  

vores by både som et attraktivt turistmål og en levende, pulserende 

handelsby.  

 

 

Slotstorvet i gamle dage. — Dengang blev det i det mindste brugt  
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Hvordan finder vi et vendepunkt?  

 

Området omkring Masnedsund kunne blive banebrydende, men - den store 

cementsilo er borte. Det skabte store overskrifter i landets aviser og kom på 

diverse TV-kanaler, da en fejlslagen sprængning sendte siloen den forkerte 

vej med store omkostninger til følge.   

 

Et hotelbyggeri kunne blive et friskt pust for helheden, men det trækker 

tilsyneladende ud. Det er så ensbetydende med, at der er sket en 

knopskydning med byggeri af barakker, der minder mest af alt om en 

amerikansk drive-in-home-campingplads, til glæde for kommende 

brobyggere. 

Digteren Goldschmidt blev født her i Vordingborg i 1819. Vi kan søge til hans 

bøger, hvis vi vil lære det gamle Vordingborg at kende, men nøgternt set kan 

vi ikke bruge det til noget, der angår den fremtidige situation.  

 

En af de mange forretninger i det gamle Masnedsund, 
Masnedsund Købmands– og Skibshandel 
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ved området omkring Ore Strand. Fjernt ude kan man skimte Fejø og Femø, 

en del af de mange oplevelser et besøg i Vordingborg kan give.  

Alle taler vi om den smukke natur, men selvfølgelig kommer vi ikke uden om 

Gåsetårnet og Borgruinen. Den pietet og interesse, der udvises for at værne 

om området omkring ruinerne er forståelig. Man indser, hvad denne plet 

betyder for byen. Derfor er det naturligt, at man begynder en vandring 

heroppe, hvor stedet taler så stærkt om byens første tider. Hvor langt tilbage 

er vanskeligt at sige. Måske endda før Valdemar den Store byggede den 

første borg i området engang i sidste halvdel af 1100-tallet.  

 

Her hvor Storstrømmen skærer sig ind i den lille vig bag halvøen Oringe, - 

eller Worthingh som den hed i Kong Valdemars Jordebog - og hvor 

forbindelsen til Falster var let, var der et egnet sted for en bebyggelse, og 

den borg, som rejstes her, kom til at spille en betydelig rolle på 

vendertogenes tid.  

 

Oprindelig var selve byen, Vordingborg, der først ned imod vor tid kom til at 

spille en selvstændig rolle, så lille, at den kunne finde plads på borgbanken 

Således forestiller man sig, at Valdemar den Stores borg så ud omkring år 1160-70. 
Borgen var en af kongens vigtigste. Her sad Valdemar, når den danske krigsflåde samledes 

i de nærliggende farvande på vej til krig på fremmede kyster.  
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som et vedhæng til borgen. Vi ved, at de danske middelalderkonger har 

bygget videre på borgen, særlig aktiv var Valdemar Atterdag.  

 

Vi ved også, at kongerne i denne periode gerne opholdt sig på Vordingborg. 

Her døde Valdemar Sejr i 1241 kort efter, at han på slottet havde udstedt 

Jyske Lov. Flere af Danehofferne blev også holdt her.  

 

Som slottet voksede, var det 

tid til at rykke byen udenfor 

murene, ud på den isolerede 

bakke nordvest for 

borgbanken. Mod vest 

spores endnu den gamle 

voldgrav. De gamle træer på 

Carolinestien er reduceret, 

og dele af området er 

indrettet til parkering med 

plads til det stadig voksende 

antal biler. 

 

Indtil ind i det 15. århundrede beholdt borgen sin betydning, men så 

begyndte vandalismen, og da svenskerne havde huseret midt i 1600-tallet, 

var borgens saga ude.  

 

Den gamle borg sank i grus, og fordums storhed blev glemt. Borgbanken 

blev et indbringende stenbrud, indtil man endelig i det 19. århundrede 

begyndte at rydde op for at redde, hvad reddes kunne.  
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I 1808 var Gåsetårnet 

blevet skænket 

kongen som statens 

eje. Alt det øvrige ejes 

af Vordingborg 

Kommune. Ilde og 

skændigt er der i 

fortiden handlet med 

denne plet, men trods 

alt forsøger man nu 

efter fattig evne at 

råde bod på fortidens 

vandalisme.  

 

 

Byens skæbne var knyttet til den gamle borg, og med dennes forfald måtte 

tilbagegangen også ramme byen. Det gik trægt med handelen, byen lå 

stille hen - omspændt af sagn og romantik.  

 

I løbet af 1900-tallet blev byen endelig revet ud af sin drømmetilværelse. 

Hospitalet på Oringe blev bygget, jernbanen bragte liv til byen, en ny bydel 

voksede op i Masnedsund, og udviklingen fortsatte med rivende hast. 

Slagteriet kom til, Storstrømsbroen samt Seas Masnedøværket blev bygget 

(se den første artikel).  

Senere kom Panther Plast, Buko, Vordingborg Køkkenet, FDBs storlager 

og meget andet. Garnisionsbyen og handelsbyen voksede ud af de snævre 

rammer. 

 

Efter krigen gik det mere end stærkt, der var vokseværk over alt, mest i den 

nordlige ende af byen.  

 

Masnedsund sygnede stille og roligt hen, det pulserende forretningsliv i 

bydelen, hvor der engang var 5 slagterforretninger, 6 købmandsbutikker, 3 

værtshuse, et hotel, et mejeri, fiskerihavn, fiskeforretninger, alt er væk, ikke 

en eneste forretning findes mere.  

Kort over Vordingborg ca. år 1600.  Nord er nedad. 


