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 Når vinteren rinder i grøft og i grav, 
og rugens krøllede blade  

sig ranker i solen som spejles i hav, 
jeg griber med længsel, knap véd jeg deraf, 

min hakke, min skovl og min spade. 
 
Johan Skjoldborg, ”Husmandssang” 1897 



2 

 

Lundby og Lundby – en by med flere stationsbygninger 
Jens Bruun-Petersen, Ribe 

 

Nogle elevatortårne, en gangbro og et par forblæste perroner – det er 
Lundby station i dag. Men Lundby har i tidens løb haft to rigtige 
stationsbygninger med ventesale, billetsalg og godsekspedition. 
 
Den sjællandske sydbane Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund blev åbnet 
i 1870, og mellem Næstved og Vordingborg var der én mellemstation: 
Lundby. Her blev der opført en ret stor stationsbygning sammensat af en lav 
længe med alle de rum, der hørte banedriften og posttjenesten til, og en 

toetages del mod nord med bolig til stationsforstanderen. Nord for dette lå 
et udhus med retirader, brændselsrum og vaskehus. I store træk var 
stationsbygningen magen til den første station i Vordingborg, der i noget 
ombygget stand stadig kan ses i Aarsleffsgade. Nord for hovedbygningen 
var der læssespor og varehus. Vest for hovedsporet lå et krydsningsspor, 
så tog fra nord og syd kunne mødes her. 
 
Tiden gik, trafikken tog til, og personalet blev forøget. Omkring 
århundredeskiftet blev der derfor bygget tre små huse til brug som 
tjenesteboliger. Lundby voksede og blev en stor stationsby. I 1920’erne blev 

Lundby station med vandtårn over for hovedbygningen.  

Foto ca. 1870 (Danmarks Jernbanemuseum) 
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Kar-stol,  

en. (nu kun dial.) høj trebenet skammel, hvorpaa bryggekar 
(rostekar) ell. vaskebalje anbringes, naar der brygges ell. vaskes. 
Moth. K48. VSO. MO. ZakNiels. Ki. 74. Ølkarret stod paa sin 
“Karstol”, en tveget Kævle paa tre Ben. Gravl .(Jubelbryg. (1923).7). 
AarbFrborg.1918.45. Kværnd. Feilb. OrdbS. (Loll.-Falster). 
 

Stand-tønde,  

en. (sv. dial. stanntunna; jf. standertønde samtStand-, 
Standerfjerding) om ældre tiders forhold paa landet: stor, 
opretstaaende tønde til opbevaring af madvarer. Moth. S744. 
Rask.  
 

Matrone,  

en. [ma tr o·nə] flt. -r. (ænyd. d. s.; af lat. matrona, afl. 
af mater, se Moder)  
 

1) (nu , l. br.) egl. (m. h. t. romerske forhold): f r i b a a r e n ,  
g i f t  b o r g e r i n d e ;  m. videre anv.: (æ l d r e ,  v æ r d i g )  g i f t  
k v i n d e ;  h u s f r u e ;  ( g i f t )  k o n e .  alle Mennisker, som 
kiænder Hende, holder Hende for en dydig og skikkelig 
Matrone. Holb. 11J.II.2. *Mit Skrift er ey for jer, som Jomfru-Lokker 
bære, | Ey heller jer, som med Matroners Klæder gaar! Falst. 
Ovid.37. *Mandvoxen Datter snart Matrone være skal. NordBrun. 
Jon.8. (hun) er den sande romerske Matrone. Brandes. 
IX.98. Manden (dvs.: en høker) var en simpel Bondemand, men 
Konen en rigtig pæn, næsten smuk, Matrone.LuisBramsen.O.9. jf. 

bet. 2: *Skaal for den gamle Matrone.TR.nr.126.16.   †  som en slags 
titel. hans hiertelskede Hustru af Guds Frøct og Dyd høipriselig 
Matrone Anniche Anchersdatter. gravskrift 1719.(Jy 
Saml.4R.II.275).  
 

2) (nu især lidt nedsæt. ell. spøg.) æ l d r e ,  s a t ,  
k o r p u l e n t  (isærg i f t )  k v i n d e ;  m a d a m ;  
k æ l l i n g .  *Gammel-strands Matroner (dvs.: fiskekællingerne). 
Wadsk.12. Alle de Sladdersystre og hellige Matroner, der ere i 
Byen. Luxd. FS.82. Hun var bleven en overmaade fed Matrone med 
et meget rødt Ansigt. Gylb. (1849).IX.113. Goldschm. IV.3. 
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Generalforsamling torsdag den 23. april kl. 20.15  

 KulturArkaden, Sydhavnen 

 

Dagsorden iflg. gældende vedtægter 

 

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: madsjensensvej3@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 

Gamle ord fra skifter: 
 

Vraa-skab, et. (til I. 

Vraa 1; jf. Hjørne-, 
Stolpeskab; især foræld.) 
skab anbragt i et hjørne af 
stuen; især om gammeldags 
(bonde)møbel: lille skab 
anbragt (staaende ell. 
hængende) i hjørnet ml. 
vinduesbænken og 
husfaderens bænk for 
bordenden og anvendt til at 
opbevare penge og 
dokumenter, værdipapirer 
i. 1 Egge (dvs.: ege-) 
Vraaskab med 3de Rom 
udi. Cit.1707.(Aarb 
Præstø.1925.89). 
Commissions-Dom i 
Justitssagen betreffende 
Mordene i Støby (1852).4. Sal. III.1039.XVI.763. UfF. 
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den enkeltsporede strækning 
mellem Næstved og 
Vordingborg udbygget til en 
dobbeltsporet strækning. 
Samtidig skete der store 
ændringer i Lundby: 
læssesporene blev flyttet om 
på vestsiden af hovedsporene, 
og der blev bygget en viadukt i 
den sydlige ende af stationen, 
hvor landevejen Køng-Bårse-
Præstø blev ført over banen.  
Ved den oprindelige 
overskæring syd for den 
gamle stationsbygning blev 
der bygget en tunnel for 
cyklister og fodgængere. 
Den gamle stationsbygning 

Hus 34 b, bygget som dobbeltbolig i 1870. På Sjælland-Falster blev 
tjenesteboligernes numre malet med store engelskrøde tal på hvid 

baggrund. Til venstre skimtes vaskehuset til hus 34 c, bygget o. 1890. 
(Maj 1972 JBP) 

Lundby Station set fra viadukten. Sporene ligger, 
som de har gjort , siden dobbeltsporet blev 

bygget. I 1967 bllev sporene lagt om, sådan som 
de ligger i dag. (Juni 1965, JBP) 
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var blevet for lille til den megen trafik og blev overtaget af postvæsenet, og til 
brug for DSB’s ekspedition af rejsende og gods blev der bygget en helt ny 
hovedbygning i røde sten og med tegltag. Sammenbygget med den nye 
hovedbygning blev der opført et signalhus til stationens nye sikrings- og 
signalanlæg samt et udhus. 
 
I 1967 blev hovedsporene lagt om, så krydsningssporet kom til at ligge mellem 
hovedsporene. Derefter skete der kun få ændringer på stationen. Senere faldt 
godstrafikken bort, varehus og læssespor blev fjernet omkring 2010, og der 
kom en fodgængerbro med trapper ned til perronerne. Stationsbygningen var 
blevet forladt i 1973 og blev senere solgt til private. Den gamle stationsbygning 
blev revet ned for få år siden for at give plads til elmaster m.m. og var forlængst 
forladt af postvæsenet. 
 
Perroner og overgangsbro, nu med elevatortårne, er blevet ombygget i de 
foregående år, så der nu er gjort klar til elektrificering af strækningen. Billetter 
kan nok købes i en automat, og man kan godt spare sig at henvende sig i 
stationsbygningen. 

Lundbys nye stationsbygning fra 1925. De rejsende venter på tog mod Næstved. På 
perronvognen står der kasser med brevduer, som ofte rejste med toget. - (April 1960, JBP). 
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VUC. Herefter blev det til en elevplads i post- og telegrafvæsenet, da ”det der 

med musikken”, ifølge moderen, ”ikke er en sikker levevej”, og egentlig heller 

ikke var noget, Søren turde satse på.  

 

Et møde en tilfældig aften på Algade med min gamle lærer fra Prins Jørgens 

Garde, John DK Nielsen, vendte fuldkommen op og ned på alting for min 

fremtid, siger Søren.  

 

Det blev kickstarten på Sørens professionelle musikerkarriere, der efter 

aftjent værnepligt i Den Kgl. Livgarde bringer ham ind i det københavnske 

musikliv med optagelse på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1986. 

Seks år senere får han diplomeksamen i faget slagtøj.  

 

I 1989 har han konkurreret sig ind i Den Kongelige Livgardes Musikkorps 

som janitshar, hvilket i virkeligheden var drømmen gennem tiden i Prins 

Jørgens Garde. Siden er fulgt utallige engagementer med bl.a. DR-

Symfoniorkestret, DR-Underholdningsorkestret, Copenhagen Phil, Tivolis 

orkestre etc.   

 

En anden af Sørens drømme gik i opfyldelse ved årtusindskiftet med et års 

vikariat på Det Kongelige Teater. Han spillede således en sæson i Det 

Kongelige Kapel. I 2002 blev han fast medlem af det hedengangne Tivolis 

Promenadeorkester (nu bare Promenadeorkesteret) og virkede her frem til 

2015. - Han har endvidere medvirket i et hav af teaterforestillinger på bl.a. 

Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Betty Nansen Teatret samt Nørregade 

Teatret i Maribo, hvor han for øvrigt også vil være at finde i orkestergraven 

ved forestillingen ”Spillemand på en tagryg” nu til sommer.  

 

I 2004 tog livet endnu en drejning. Livgardens daværende ikoniske 

stabstambour gennem 36 år, Jan Jerichau, stod foran pensionering. Han og 

et enigt musikkorps opfordrede Søren til at søge stillingen, hvilket han så 

gjorde …. og fik den.  

 

Efterfølgende er det så blevet til snart 16 år ”under bjørneskindshuen” i rollen 

som Den Kongelige Livgardes stabstambour, som i øvrigt menes at være 

landets mest fotograferede person.  
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Generalforsamling 

 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 23. april 2020 

kl. 20.15 den ordinære generalforsamling i KulturArkaden på Sydhavnen i 

Vordingborg. Der er tradition for, at vi inden generalforsamlingen indleder 

aftenen med et foredrag kl. 19.00 af en byens kendte ansigter, og det er 

efter bestyrelsens mening lidt af et scoop, at vi kan byde velkommen til 

stabstambour Søren Rønløv, som er født og opvokset i Vordingborg. 

 

Et usædvanligt livsforløb  

Forud for generalforsamlingen i 

Lokalhistorisk Forening for 

Vordingborg bliver der mulighed for 

en lille time i selskab med 

vordingborgdrengen Søren Rønløv, 

som vil berette om en livsbane og et 

karriereforløb, der via påvirkning fra 

nogle helt særlige mennesker og 

under indflydelse af nogle helt 

specielle omstændigheder, bragte 

ham til en position som frontfigur for 

”dronningens husorkester”, landets 

fineste og største militære 

musikkorps med titlen stabstambour 

ved Den Kongelige Livgarde.  

 

Søren, der er søn af vicevært Knud 

Thomas Rønløv Nielsen og tidligere turistchef Jytte Ruth Nielsen (senere 

Esbo), blev født i 1963. Han er den yngste af en søskendeflok på tre. Som 8

-årig blev han i 1971 meldt ind i Prins Jørgens Garde, hvilket senere skulle 

vise sig at få store konsekvenser. Her trådte han sine musikalske barnesko 

og gav med tiden  garden 13 år af sit liv; år han har fået tusindfold igen, 

som han siger.  

 

Skoletiden blev tilbragt på hhv. Marienberg Skole og Handelsskolen på 

Stabstambour Søren Rønløv i fuld uniform 
(foto Olav Vibild) 

5 

 

Den gamle majors erindringskasse 
Af Peter Bjørn Jensen 

 

Jeg fortsætter her med at fortælle om stort og småt fra min tid i hæren med 
fokus på de gamle regimenter i Vordingborg.   
Dette er 2. del af min korte fortælling fra en svunden tid. 

 

I sommeren 1969 sagde man så farvel til oberst Klokhøj, 
som havde regeret over regimentet i ikke mindre end 13 
år. Med den ny oberst blæste der andre vinde hen over 
kasernen. Han havde for sin indsats under besættelsen et 
godt ry i byen, men 24 år kan ændre meget på en person. 
Vi fik hurtigt det indtryk, at obersten måske ikke havde et 
par støvler, for han var næsten umulig at lokke ud af 
kontoret. Det kedeligste var dog, at han hurtigt fik et dårligt 
forhold til officerskorpset, og det betød, at især det store 
reserveofficerskorps vendte ham ryggen. Jeg var jo som 
ung officer ude hos soldaterne og i 1970-71 hos vore 
kampvogne i Næstved, så derfor mærkede jeg ikke så 
meget til klimaet i Vordingborg. - Mere om Næstved 
senere. 
 

Obersten kunne dog godt agere, men højst ca. en gang om året. Da jeg kom 
hjem fra tjeneste på Cypern i foråret 1973, var stemningen i officersmessen 
tæt på kogepunktet. Sagen var den, at officererne følte, at nu kunne det være 
nok, særligt fordi en ældre officer var blevet behandlet ualmindeligt dårligt af 
obersten. Officererne aftalte da at mødes i auditoriet for at blive enige om en 
protestskrivelse til højere magter. Det kom obersten for øre, og han beordrede 
selv flokken til at møde i auditoriet på samme tidspunkt, og her fik den 
forurettede officer en halv undskyldning. Det tog ligesom gassen af ballonen.  
 

En anden episode var mere fornøjelig. I 70’erne var hæren begyndt at få flere 
professionelle soldater, og da f.eks. stabskompagnier også havde 2 
forskellige indkaldelseshold af værnepligtige, blev uddannelsesplanlægning 
og dennes gennemførelse en del kompliceret. En kompagnichef sendte en 
lang jammerklage til obersten, og denne bad straks alle officererne give møde 
i auditoriet. Der fik vi så læst og påskrevet, og skideballen sluttede med, at 
han sagde, at vores vigtigste opgave var at uddanne soldater, og hvis vi ikke 
kunne finde ud af dette, så kunne vi gå ind på lokummet og tænke over det! 
Så hvis man den sommer spurgte en kollega, man mødte: ”Hvor skal du 
hen?” Så svarede han: ”Jeg skal på lokummet.”  

Den gamle major 
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Til sidst i oberstens tirade kom jeg så ind i billedet. Sagen var den, at salig 
Jørgen Hee og undertegnede lige var kommet hjem fra et halvt års kursus i 
hovedstaden med meget fine papirer. Det var det eneste positive ved 
officererne, som obersten kunne berette om. - Det måtte Jørgen og jeg høre 
meget for den sommer. 

I slutningen af 60’erne ændrede man organisationen af infanteri og 
pansertropper således, at infanteriet også fik kampvogne, og nogle af 
husarerne fik fodfolksspader i stedet for kampvogne (KVG). For Falsterske 
Fodregiment (FAFR) betød det, at der i 1969 blev oprettet en 
kampvognseskadron med ti 50 tons tunge Centurion KVG. Da Kulsbjerg 
øvelsesplads endnu ikke var klar til brug, og ikke mindst fordi garagerne til 
KVG på Kulsbjerg ikke var bygget endnu, måtte eskadronen være hos 
husarerne i Næstved indtil midt i 70’erne. Vores kære regiment sørgede for, 
at befalingsmændene til eskadronen blev udtaget blandt de absolut bedste, 
så man kunne få en veluddannnet enhed af højeste kvalitet. Som vi skal se 
senere, så lykkedes det til fulde. Kampvognenes besætninger var alle faste 
folk, og så var der en håndfuld værnepligtige til andre funktioner. Jeg kom 
derop i april 1970, og efter nogle måneder som delingsfører blev jeg 
næstkommanderende i ca. 1 år indtil oktober 1971.   

Seks af vore kampvogne klar til  
kanonskydning på Kallesmærsk Hede 
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af en række danske sange herunder den nyskrevne og nykårede 

frihedssang, ”Frihedens Lysdøgn”.  

 

Markeringen af den historiske begivenhed vil ske i tæt samarbejde mellem 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, 

sognepræst Therese Nielsen, kirkens 

kor, Præstø-koret og Jens Peter 

Hansens Wienerorkester. Finn 

Christiansen har lovet at ledsage nogle af 

salmerne med trompetspil.  

 

Garnisonen i Vordingborg vil også være 

repræsenteret ved højtideligheden. 

Skuespiller Jens Andersen vil være konferencier og binde det hele sammen. 

Alle involverede parter stiller deres deltagelse gratis til rådighed, og 

menighedsrådet åbner velvilligt kirken på dagen. 

 

Lokalhistorisk Forening vil stå for trykning af et særligt sanghæfte til 

begivenheden, og velvillige sponsorer og frivillige vil sørge for, at publikum 

får en lille forfriskning i pausen. 

 

For at gøre dagen ekstra festlig vil Vordingborg Kommune sørge for flagallé i 

Algade. Lokalhistorisk Forening forventer en fyldt kirke og håber, at hele 

befolkningen vil bakke op om begivenheden ved at sætte levende lys i 

vinduerne overalt i by og på land. 

 

Der er gratis adgang til Vor Frue Kirke i Vordingborg til 
mindegudstjeneste og alsang mandag den 4. maj kl. 19. Dørene åbnes 
kl. 18.30. 
 
 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg siger på forhånd tak til de mange, der vil støtte 
mindehøjtideligheden den 4. maj 2020 - 75-års dagen for Danmarks befrielse.   
 
En særlig tak til menighedsrådet for adgang til Vordingborg Kirke, Vordingborg Kommune for et 
godt samarbejde og økonomisk støtte. Tak til pastor Therese Nielsen, Præstøkoret, Jens Peters 
Wienerorkester, gæstesolist Finn Christiansen. skuespiller Jens Andersen, Rema 1000, Kvickly, 
Vordingborgskolen, Henrik Cafe Oscar og Vordingborg Festuge. 
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Festlig fejring i Vor Frue Kirke af  

75-året for Danmarks befrielse 
Af Ulrik Jensen 

 

Mandag den 4. maj 2020 er det 75 år siden, at danskerne samledes om 

deres radioer fredag den 4. maj 1945 kl. 20.36 og hørte BBCs danske 

radioudsendelse meddele, at Danmarks besættelse var afsluttet med de 

tyske troppers overgivelse til feltmarskal Bernard Montgomery: 

 

”I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske 

tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig”.  

 

Således lød ordene fra nyhedsoplæser Johannes G. Sørensen, der måtte 

afbryde sin almindelige nyhedsoplæsning. 

 

Selv om det blev præciseret, at overgivelsen 

først var gældende fra den 5. maj om 

morgenen, strømmede folk alligevel ud på 

gaderne jublende og  viftende med 

Dannebrog og brændte bål. De forhadte 

mørklægningsgardiner blev revet ned fra 

vinduerne og brændt af, og der kom tændte 

lys i vinduerne. Traditionen er fastholdt til 

minde om glæden ved befrielsen. 

  

Frihedsbudskabet er siden blevet spillet igen og igen, og stort set alle 

danskere uanset alder kender det. Traditionen med at have levende lys i 

vinduerne den 4. maj om aftenen lever stadig i mange hjem, og når det i år 

er 75 år siden den historiske begivenhed fandt sted, er der al mulig grund til 

endnu en gang at fejre det med lys i vinduerne 

 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg har i forbindelse med 75 året for 

Danmarks befrielse planlagt et større arrangement, som ventes at fylde Vor 

Frue Kirke i Vordingborg. Programmet vil byde på en aften i kirken med 

mindegudstjeneste, korsang, musik og ikke mindst alsang med fællessang 
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Det var tydeligt, at husarerne ikke regnede os fodtudser for noget, og de var 
sure over, at vi havde ”taget” deres kære KVGer. Der var noget hovski-
snovski over mange af de ældre husarofficerer. Vores rygte blev ikke bedre 
af, at et par af vores konstabler var kommet til at besøge Blangslev Brugs 
udenfor åbningstiden. 
 
Ellers var der generelt megen fest og ballade hos husarerne – de prøvede 
virkelig at leve op til deres ry. Det var totalt anderledes end det mere stille 
officersliv i Vordingborg. 
 

I efteråret 1970 var alle 6 centurion-eskadroner på Sjælland til en slags 
eksamen. Der var 4 husareskadroner plus en hos Danske Livregiment i 
Høvelte og så vores. Og vores dygtige soldater blev de bedste; derefter 
kunne husarerne pludselig helt legitimt spørge os til råds, og en af 
husarcheferne købte sågar vores uddannelsesplan for en flaske god portvin. 
Så nu var vi gode nok! 

 
I mange år deltog et par sjællandske pansrede bataljoner i de store engelske 
efterårsøvelser i Tyskland. Det gav en utrolig god træning for vore soldater, 

Morgenstemning ved oversergent Lennart Jacobsens kampvogn i tysk landsby 
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og jeg var så heldig at blive sendt derned med fire KVGer i sept/okt 1971. Det 
var med angst og bæven, at vore kørere førte kampvognene ud på offentlig vej 
– det var ikke tilladt herhjemme. Øvelsen foregik i flot efterårssol i området 
omkring og nord for Harzen, og vi hjalp så at sige de tyske bønder med at tage 
roer op. Jeg spurgte tyskerne, om de ikke var sure over alle disse markskader,  
men så rystede de på hovedet og pegede mod øst – meget hellere os end 
dem derovre fra!!  

 
 
Som danskere blev vi utrolig godt modtaget af den lokale befolkning, medens 
der stadig var et anspændt forhold til de engelske besættelsesstyrker. Hvis 
tyskerne brokkede sig til englænderne, så kunne disse finde på at svare med 
dobbelt V-tegn og råbe: ”Who won the War?” - Da jeg igen i 1978 var på 
øvelse dernede, var tonen mellem parterne heldigvis blevet mere fredelig. Det 
blev til 14 spændende og lærerige dage for os alle, og kampvognene var godt 
brugte, da de nærmest humpede til jernbanestationen til læsning til den lange 
hjemtransport. 

Optankning mm. i flot oktobersol i Harzen 1971 
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protesterede, og det endte med skovfogedens afsked. Han fik flere advarsler 

og bad om godt vejr, men blev alligevel frataget stillingen og afskediget. 

 

Den 2. maj 1871 vedtog det siddende byråd at bygge en pavillon, som skulle 

være et kommunalt foretagende. Byggeriet blev godkendt den 8. maj, men 

udgifterne hertil måtte ikke overstige 4.000 rigsd. Ved licitationen indkom 4 

tilbud, og tømrermester Olsen fra Vordingborg fik ansvaret for en pris af 

3.700 rigsd.  

 

Ifølge ældre aviser tyder det på, at byrådet ikke opnåede enighed om 

byggeriet, men det blev sat i gang alligevel. I foråret 1872 stod pavillonen 

færdig - ikke stor og prangende, men et godt sted med dansehal, 

selskabslokaler, restauration, scene og beboelse for personalet. Den 20. 

april 1872 fik den lokale gæstgiver, L.H. Schmidt, forpagtningen for 325 kr pr 

år. Et par dage efter kunne man i de lokale aviser læse, at der nu var åbnet 

for sommersæsonen 1872.  

 

Omkring 1871 blev det gamle skovfogedhus nedrevet. 4-5 år senere blev det 

nuværende skovfogedhus bygget - nu med privat beboelse; det ligger på 

den gamle festplads på hjørnet ved indkørslen. Ejerforholdet i den 

forbindelse kendes ikke.  

 

Det ny skovfogedhus 
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Ved sommerkoncerterne gik folk rundt og snakkede, hilste på venner og 

bekendte, nød kaffen i det fri, mændene ofte en pilsner. Hver lørdag dansant 

med skiftende orkestre, hvem husker ikke Juul Eivigs orkester, fru 

Andreasens herlige orkester, Willy Mortensens tyrolerband med Ørelavs, 

svenskeren Calle og flere andre. Adskillige lokale unge borgere mødte 

hinanden her og fik en lille ”udflugt ” i det grønne. 

 

Lidt historie 

På et gammelt kort over Vordingborg kan man notere sig, at Kirkeskoven, 

der ligger sydvest for kirken og i ældre tid var afgrænset af Hellig 

Gejstesmark, var nabo til de grønne områder med voldgrave med mere. 

Skoven var i øvrigt lavtliggende i forhold til byen. Kirkeskovsområdet var den 

første del af en halvø, der mod nord havde Hellig Gejstemarken, gården 

Marienberg og Oringe, som blev bygget i 1859. 

 

I 1774 købte den tids store finansmand, 

Reinhard Iselin, Marienberg 2. hovedgård, 

som omfattede Oringe Skov, Roer Mose, 

Græsvænge Engene og Kirkemarken. 

Finansmanden Reinhard Iselin var tysker af 

fødsel og havde haft  held med handel under 

merkantilismen. Han kaldte godset 

Rosenfeldt, fordi der var roser i hans 

våbenskjold. Området blev senere købt af 

storkøbmanden Hans Stål fra Vordingborg, 

som fik skøde herpå. 

 

Godset ejes nu af familien Tillisch. 

 

Ved en auktion i 1852 købte kommunen hele området for 15.000 rigsd. 

herunder Kirkeskoven for 6.800 rigsd. - Hermed opstod der nye muligheder 

for skoven. Der havde i flere år været en skovfogedgård i en lysning i 

skoven. Her florerede folkelivet ganske meget, idet den lokale skovfoged 

sørgede for de våde varer. Ved højtiderne tog det overhånd med drikkeriet i 

den lille smugkro. Der var megen larm, byens retskafne caféejere 

Reinhard Iselin 
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Inden jeg forlader husarernes by, vil jeg give et eksempel på, hvad man 
kunne opleve blandt disse sprælske officerer. Sidst på året 1970 havde en 
ung og lidt drikfældig husarløjtnant misforstået det med bilkørsel og 
spiritus. Han var kendt af politiet – sikkert på grund af sin letgenkendelige 
bil og måske også for forskellige småforseelser. En aften syntes politiet, at 
hans kørsel var en kende anderledes end normalt, og det endte med 30 
dage i skyggen i det gamle arresthus i Ramsherred. Kort før jul havde 
officererne normalt et juleridt rundt i Næstveds centrum med beværtning 
undervejs og trompetere til underholdning. Da optoget nåede til 
arrestbygningen, kommanderede den ledende officer ”Holdt” og til 
trompeterne ”Blæs for løjtnant N.N.” - Så den uheldige, unge mand fik en 
flot hilsen fra kammeraterne. 

 
 
Jeg slap helskindet hjem til Vordingborg, og sammen med major Trige 
gjorde jeg klar til at modtage 120 rekrutter den 15. november 1971, men 
mere om det i næste blad, og så får I - kære læsere - også lidt om 
øgenavne ved regimentet. 

Forfatteren ved det  flotte Schloss  Derneburg  lidt sydøst  for Hildesheim 
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Historien bag den gamle Skovpavillon 
Af Brian Devantie 

 

Hvor står vi i den kommende tid, når det viser sig, at den gamle 

skovpavillon, der for tiden er udlejet til Vordingborgskolen, pludselig bliver 

tom - uden ledelse og uden et egentligt lejemål/formål. Det ser trist ud; vi 

må håbe, at initiativrige ildsjæle med lyst til at bevare den smukke, men 

godt nok lidt medtagne skovpavillon, der tilsyneladende ikke har de lokale 

politikeres interesse, kommer på banen. Det ser med de store overskrifter 

omkring kommunens dårlige økonomi ikke for godt ud. - Lad os krydse 

fingre for, at lokale borgere, museum eller foreninger kan tage over. Det er 

jo ingen hemmelighed, måske dog for de siddende medlemmer af byrådet, 

at man i 2012 overvejede at nedrive bygningen og bygge noget nyt. 

Overvejelserne blev aldrig ført ud i livet, og mange borgere åndede lettede 

op, da tanken blev skrinlagt. - Men hvor står vi i dag? 

 

Jeg har gransket lidt i historien vedrørende den smukke bygning, der 

engang var byens samlingssted, smukt placeret i en velplejet skov med en 

udendørs pavillon formet som en muslingeskal med et springvand, og der 

var udendørs servering. Her var dansant, ofte med tre orkestre, der 

underholdt indendørs. Vordingborg Seminarium holdt omkring 1950 deres 

Kirkeskovspavillonen som den ser ud nu 
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spirefester i lokalerne her, hvor alle sejl blev sat til. Det blev i sandhed et 

sted, hvor borgere og bønder festede. Stedet var nemt at finde og med gode 

P-pladser var det et meget besøgt sted.  

Det lokale fugleskydningsselskab holdt her deres afslutninger med 

præmieoverrækkelser. Fuglekongens skjold blev ophængt her. Det gav en 

pæn samling, som husets gæster kunne nyde synet af. De blev fjernet i 

slutningen af 1900-tallet. Mange af dem er fortsat i foreningens besiddelse, 

enkelte fik dog deres skjold udleveret. 

 

I årene efter indvielsen af Kirkeskovspavillonen blev der bygget til og 

installeret varme, toiletter samt garderober. Derefter begyndte foreninger og 

borgere at benytte pavillonen til f.eks. danseskoler og valgmøder.  

 

Om sommeren var der i mange år søndagskoncert med Christoffersens 

familieorkester suppleret med fremmede solister. Der blev afholdt 

generalforsamlinger og juletræsfester; jeg husker slagteriets med mange 

deltagere, jeg var selv en af dem. Jo, der var liv og glade dage.  

Pavillonen som den tog sig ud i gamle dage. 


