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 En stille, høstlig brusen 
igennem bøgeskoven går, 
og som en vinges susen 

gør leen skår i skår; 
og luftens bølger kløves, 
thi storkens unger prøves 
højt over bondens gård. 

 
Chr. Richardt 1878 
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Mordet på Peder Hammer i Ornebjerg 
Af Vagn Boberg Nielsen 

 

I 1671 blev Peder Hammer ridefoged på Vordingborg Slot under Prins 

Jørgen. 

 

Da Prins Jørgen tog på en udenlands rejse, måtte Peder Hammer og andre 

af prinsens embedsmænd styre Prins Jørgens Len, Vordingborg Len, som 

han havde arvet efter sin far, kong Frederik III. Ved et mageskifte blev 

Jungshoved Len lagt under Vordingborg Len. 

 

Lenets tilstand var elendigt. Svenskerne havde brændt mange gårde af 

under Svenskekrigene 1657-60. Af lenets 900 gårde lå over 200 øde og 

afbrændte. Det var især gået hårdt ud over Stensby Birk og Jungshoved 

Birk.   

 

Der var stadig meget at rette op på, da Jens Lauridsen på Nysø, der også 

var købmand i Præstø, havde haft hele lenet i gratis forpagtning af kongen. 

Han havde været med til financiere krigen. - Jens Lauridsen havde været 

meget hård ved bønderne. 70-årige Niels Væver i Stensby blev tvunget væk 

fra sin gård og måtte efterlade alt, hvad han ejede. En Løjtnant Artmor fik 

den i stedet. 

 

Prins Jørgen havde lovet bønderne, at nu skulle de have lov til at blive ved 

deres fæstegårde. Peder Hammer satte en ære i at leve op til dette. Han 

var bøndernes ven. 

 

Peder Hammer havde været Christoffer Parsbergs ridefoged på 

Jungshoved Slot. I 1665 kom han til at bo på Oremandsgård (GL. O.). Der 

boede han også i starten af sin ridefogedtid i Vordingborg. Han var gift med 

Juliane Powitz, der var af adelig afstamning fra Skrumsager på Holmsland i 

Vestjylland. De fik en del børn både på Oremandsgård og på Skovvænge. 

Nogle af dem døde som små; men 4 blev voksne. Sønnen Christoffer, der 

var født på Oremandsgård, var opkaldt efter Christoffer Parsberg. 

 

Peder var sandsynligvis søn af købmand Laurids Hammer i København. 
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kvægavlsinteresserede kredse.  
 

Bogen er på 456 sider og blev udgivet den 15. maj. Har man 
lyst til at høre om de spændende tiltag fra Bakkebølle, er der 
rige muligheder, når Georg Brandt Christensen øser af sin 
viden.   
 

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 i foreningen 
inden foredraget. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være foreningens sekretær i hænde senest 8 dage før.  
 

Adresse: Jørgen Larsen, Mads Jensensvej 3, 4760 

Vordingborg. - Mail:  mads.jensensvej3@gmail.com 
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Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 
 

Generalforsamling torsdag den 20. august kl. 
20.15 i KulturArkaden, Sydhavnen. 

Dagsorden iflg.  gældende vedtægter 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 
20. august 2020 kl. 20.15 den ordinære generalforsamling i 
KulturArkaden på Sydhavnen i Vordingborg. Det skal 
bemærkes, at generalforsamlingen i henhold til foreningens 
regler skulle have været afviklet inden udgangen af april, 
men på grund af coronakrisen, hvor der var forbud mod 
større forsamlinger. kan den først afvikles nu; alle regler er 
overholdt, og der kan ikke gøres indsigelse mod 
forsinkelsen.  
 

Der er tradition for, at foreningen inden generalforsamlingen 
indleder aftenen med et foredrag. Dette fastholdes, og kl. 
19.00 vil aftenens gæst - manden bag bogen ”Gårdene i 
Bakkebølle” Georg Brandt Christensen - fortælle historien 
om bakkebøllebønderne.  Forfatteren har for øvrigt selv aner 
i Bakkebølle.  
 

Historierne i bogen går tilbage til 16-1700tallet og beskriver 
nøje de indbyrdes forhold mellem gårdenes beboere. Man 
får et godt indtryk af dagligdagen og de skærmydsler, som 
fandtes mellem de enkelte gårdejere.  
 

I bogen støder man på betegnelserne bakkebøllejorden, 
bønderjorden, bøndernes fri jord med mere. I 1790 
forhandlede bakkebøllebønderne sig frem til frikøb fra 
Lilliendal gods, og i 1795 var alle gårde frikøbt.  
 

Man kan også læse, at Bakkebølle på et tidspunkt havde en 
højskole samt at Hans Paulsen på Holberggården blev en 
foregangsmand indenfor avlsarbejdet, idet hans 
”Bakkebølletyre” med numrene 1 til 5 var kendt i alle 
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Han var blevet student der. 

I 1673 fik Peder Hammer Skovvængegård i Ornebjerg i fæste, og familien 

flyttede først til Vordingborg Slot og senere til Skovvænge. Et af børnene var 

født på slottet.  

 

Skovvængegård lå på det tidspunkt i udkanten af Ornebjerg by lige ud for 

Søndertoften. Peder Hammer gjorde en stor indsats for at få sin fæstegård 

på fode. Dette gjaldt også med hensyn til tilstanden på lenets gårde. Der var 

kun få gårde, der haltede, da han i 1681 havde været ridefoged i 10 år. 

 

På Jungshoved Slot havde han en 

embedsmand, der var skriver. Han hed 

Rasmus Esbensen Tofte, det sidste 

navn, fordi han var født på Bjørnegård i 

Røstofte. Rasmus Tofte skulle holde 

regnskab med fæsteafgifterne i 

Jungshoved Birk og sørge for, at de 

blev opkrævet. 

 

 

Rasmus Tofte førte af og til et vildt liv med nogle drikkebrødre i omegnen af 

og inde i Præstø. Da det et år var længe siden, at Rasmus Tofte havde 

aflagt regnskab og afregnet, sendte Peder Hammer sin forkarl Kristian 

Søndrup, der også fungerede som tjener i ridefogedembedet, til Jungshoved 

Slot, for at få afregnet fæsteafgifterne. Rasmus havde dem imidlertid ikke 

klar, da Kristian kom for at hente dem. 

 

Da Kristian kom hjem til Peder Hammer, advarede han denne om, at der var 

noget på slottet, der ikke var, som det skulle være. Nogen tid efter blev han 

sendt til Jungshoved igen. Rasmus havde stadig ikke regnskaberne klar. 

 

Denne gang red Rasmus efter Kristian og skød og sårede ham i Ornebjerg 

Kohave i nærheden af Skovvængegård. Kristian reddede sig hjem til gården 

på hesten, selv om han var meget medtaget. Der blev sendt bud efter 

bartskæreren i Vordingborg. Han kom da også med det samme, men mente 

Søndertoften. 
For enden af vejen ligger Ornebjergvej 38, 

til højre ses Ornebjerg Kohave. 
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ikke, Kristians liv stod til at redde. Præsten blev tilkaldt. Kristian havde et 

meget langt og strengt sygeleje; - men han reddede dog i sidste ende livet. 

 

Peder Hammer fik fat i Rasmus Tofte; men han havde alibiet i orden. Han 

påstod at have været i Præstø med nogle af drikkebrødrene. Da Ornebjergs 

malkepiger skulle ud og malke næste morgen, fandt de et bøssehæfte på det 

sted, Kristian var blevet skudt. Rasmus Tofte nægtede ethvert kendskab til 

dette. Han blev nu sat ind i Svendekammeret i Gåsetårnet. - Da Kristian var 

kommet sig og så bøssehæftet, erklærede han, at han havde set Rasmus 

med det bøssehæfte mange gange. Så Rasmus Tofte måtte blive siddende i 

Gåsetårnet.  

 

Rasmus havde en kæreste, der var vildt forelsket i ham. Det var Peder 

Hammers kone! Når Peder Hammer var til Sjællandsfars landsting i Ringsted, 

besøgte Rasmus Tofte Juliane Powitz, og de holdt elskovstime. 

 

Nu sendte Juliane flere gange om ugen sin kammerpige af sted med et 

elskovsbrev til Rasmus, og hun afleverede dette i byporten i Krægestræde, 

hvorefter det så blev ekspederet videre til Gåsetårnet. Juliane sendte også 

penge med, således at hun kunne købe forskellige hjælpere. 

 

Rasmus sendte også breve den modsatte vej. I et af brevene var der en 

opfordring til Juliane om at forgifte hendes mand med bombisterrod 

(Belladonna). Der var også en rod med i brevet. Pulver herfra skulle hun 

blande i Peders snaps og forgifte ham på den måde. 

 

Det ville Juliane dog ikke, så hun brændte både brevet og bombisterroden. 

Hun delte imidlertid penge ud til mange personer, så Rasmus fik mange 

venner blandt sine fangevogtere. Hun sørgede også for, at han fik en kappe 

op til sig i Gåsetårnet, så han ikke skulle fryse. Hun sendte penge op til tårnet, 

så Rasmus kunne komme ud af Svendekammeret. Og nu havde han jo en 

dejlig varm kappe, så den kunne passende bruges som ”faldskærm” på vejen 

ud fra højderne. 

 

Efter højdespringet ville Rasmus en tur til Ornebjerg for at se, hvordan det 

stod til dér. Det viste sig, at Peder Hammer var i Ringsted, så der var næsten 
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Valdemarskanalen – en gåde 
Tur med major Peter Bjørn Jensen og landinspektør Henrik Plenge 

 

Torsdag den 27. august 2020 klokken 17.30 indbyder 

Lokalhistorisk Forening medlemmer og andre interesserede 

til en opdagelsestur i Valdemarsskov ved Rosenfeldt. Turen 

er en opfølgning af turen i april 2017, hvor mulige anlæg og 

andet i tilknytning til Vordingborgs befæstninger mm. blev 

besøgt. 

Valdemarskanalen er et imponerende ingeniørarbejde, ca. 

1,2 km lang, som strækker sig fra Rosenfeldt Allé til Langed 

Skov i nordkanten af Valdemarsskov. Arkæologer mener, at 

den måske er rester af et anlæg, der skulle forsyne 

Vordingborgs voldgrav (Kirke- og Dyreeng) med tilstrækkeligt 

vand. Denne teori er aldrig undersøgt. 

Vi vil på turen kloge os på sagen og prøve at give et forsigtigt 

bud på en løsning af gåden. Deltagerne forventes at bidrage 

med deres viden og idéer. Henrik vil præsentere facts og kort 

vedr. terræn og område. 

Mødetid og -sted: torsdag den 27. august kl. 17.30 ved 

indgangen til skoven ca. 300 m nede af alléen 

(kantparkering). Varighed max. 2 timer, og gåturen er på 

max. 2,5 km.  

Deltagerbegrænsning: derfor tilmelding til Peter Bjørn 

Jensen, helst pr. mail: bentepeter@weebspeed.dk eller tlf. 

5537 5152 og 2961 1656 senest 23. august. Tilmeldingen er 

efter først til mølle-princippet. 

Velkommen til en spændende tur i det flotte område og husk, 

at det er gratis at deltage. 

 

 

 

mailto:bentepeter@weebspeed.dk
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Det var imidlertid ikke det eneste, jeg oplevede, da jeg kom tilbage fra 

ferien. Jeg fik nemlig besked om, at jeg skulle et halvt år til Cypern, selvom 

det ikke var min tur. Jeg havde ingen særlige undskyldninger for at slippe, 

og det skulle vise sig at blive en spændende tur. Så jeg måtte allerede i 

september forlade ”mine” dygtige og skønne befalingsmænd og soldater 

for at rejse til Jægersprislejren for at opstille et kompagni til Cypernstyrken.  

 

Jeg nåede heldigvis lige før afgangen til middelhavsøen at deltage i 

kompagniets hjemsendelsesfest på Frederiksminde i Præstø. Her fik jeg 

så sagt ordentligt farvel til denne prægtige flok unge mænd; jeg mødte dog 

nogle af dem ved deres genindkaldelse nogle år efter. - Næste år har de 

50-års jubilæum; mon nogen af dem dukker op til soldaterforeningens 

arrangement?  

Sergent J.A.K. Olsen med coloradobiller - mellem 10.000 og 20.000 stk. i posen. 
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frit spil for Rasmus til at besøge Juliane. Folkene på Skovvænge blev dels 

købt med penge og dels med trusler om at blive skudt. 

 

Peder Hammers mest betroede folk, Kristian Søndrup og Peders nevø, 

Peder Andersen Hammer, var begge svækkede efter mange sygedage med 

hverandendagsfeber pga. malariaepedemien i 1679. De var hunderæd for 

Rasmus og hans bande af drikkebrødre, der truede alle og enhver. 

 

Peder Hammer frygtede også for sit liv. Han havde tidligere skudt et af 

bandens medlemmer, der var trængt ind på gården og skulle til at skyde én 

af beboerne. Peder var i embeds medfør redet til provsten i Ø. Egesborg. Af 

frygt for Rasmus og banden bad han provstens karl følge ham hjem til 

Skovvænge; men det hjalp ham ikke.  

 

Det var Mortens Aften 1681. Udenfor gården stod Rasmus i mørket sammen 

med 2 bandemedlemmer. Peder blev ramt af 4 skud - deraf ét i hjertet. Nogle 

af bymændene havde hørt skuddene og kom farende; men de kunne intet 

stille op. 

 

Juliane var skiftevis inde i huset og græde ved sin døde mand og ude i 

kalvestalden, hvor Rasmus opholdt sig. Det var også dér, de normalt holdt 

hyrdetime. - Ornebjerg hørte til Hammer Herred, så herredsfogeden Jacob 

Gad i Køng blev tilkaldt. 

 

Rasmus Tofte fartede rundt i området og overnattede hos sine 

bandemedlemmer. Han besøgte ofte Juliane og fik kontanter og guld og sølv 

af Peder Hammers opsparede midler. Han fik også et par skrin til at 

opbevare sagerne i. Disse gravede han ned et hemmeligt sted. 

 

Myndighedernes jagt på Rasmus Tofte og hans medskyldige intensiveredes; 

men folkene på Skovvænge og lokalbefolkningen i øvrigt turde ikke sige 

noget af skræk for repressalier. Nettet strammede sig dog efterhånden om 

Rasmus. Så Juliane fik pludselig en ny kæreste. 

 

Det var skriveren på Holmegård, Mathies Peitersen. Han fik overbevist 

Juliane om, at det ville gå hende ilde, hvis hun holdt fast i Rasmus. Mathies 
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fik også raget skrinene med Peder Hammers penge til sig. Men da Rasmus 

opdagede dette, truede han Juliane til at udlevere dem og mere fra boet og 

kvitte Mathies. 

 

Nu blev Juliane indsat som fange i Gåsetårnet. Krybskytten Klaus Skytte, 

Rasmus’ medhjælper på mordaftenen, sad i Svendekammeret. Han var sigtet 

for omfattende krybskytteri og meddelagtighed i mordet. Han blev siden lagt i 

jern på Bremerholm, et sted hvorfra folk ikke kom ud igen. - Et nævningeting 

på 16 medlemmer dødsdømte Juliane, og Rasmus Tofte blev dødsdømt in 

absentia. Han blev også dømt til hjul og stejle. Hovedet skulle sættes på en 

stage. Julianes kammerpige blev landsforvist for medvidenhed og for at have 

bragt budskaber mellem parterne.  

 

Juliane mødte sin skæbne i Hammer Bakker d. 26/10 1682. Hun blev sat på 

en stol på et rødt klæde, og så blev hun henrettet med sværd, da hun var af 

adelig afstamning. Derefter blev hun begravet på stedet.  -  (Det hele blev 

indført i Sjællands Landstings Justitsprotokol). 

 

Den 3. deltager i mordet, Johan Kruch, smuttede til Tyskland. 10 år senere 

var han returneret til Danmark, hvor han døde af naturlige årsager. Han blev 

begravet på retterbanken i Hammer. - Den nye ridefoged, Gert Villumsen, 

flyttede ind på Skovvængegård. Han var også bøndernes ven. År 1700 var 

der ikke flere ødegårde tilbage i distriktet.  

 

Rasmus Tofte blev aldrig pågrebet. Men 7 år efter mordet brændte 

Skovvængegård helt ned. Branden opstod i kalvestalden, hvor Juliane og 

Rasmus engang havde holdt hyrdetime, og der var tilsyneladende ingen 

brandkilder. – ”Var branden påsat?” - Gården blev genopført samme sted, 

men er senere flyttet om på den anden side af Ornebjerg Kohave. 

 

Peder Hammers søn, Christoffer, fik senere Kalvehave Færgegård, og han 

ejede også Nygårds Mølle, senere Rosenfeldt Mølle på Næstvedvej. 

 

Kilde: Severin Kjærs ”Kulturbilleder 2”, (345 sider). Severin  

Kjær har brugt justitsprotokoller og tingbøger 120 gange. 
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Midt på sommeren havde vi en natlig tur fra P-pladsen i Knudsskov til spidsen 

af Knudshoved, som vi ramte ved solopgang. Jeg havde forinden sagt, at vi 

skulle ud på prærien og se på bisonokser, men knægtene tænkte vist, at nu 

var den helt gal med NK. Vi så okserne, da vi gik tilbage. Dengang var der jo 

en lille flok i en fold tæt på Draget. Så som sædvanlig havde jeg ikke løjet for 

soldaterne! 

 

Soldater kan bruges til at løse mange opgaver for samfundet - det ser vi 

meget tydeligt nu med grænsekontrol og bevogtning af specielt jødisk 

ejendom. Opgaver som presser vores ”minihær” utroligt meget. I vores 

tilfælde blev KMP sat til at nedkæmpe et coloradobilleangreb på Møn, hvor de 

især røg ned eller skyllede iland på strandene i Hjelm Bugt, dødtrætte efter 

”flugten” over Østersøen fra DDR. Coloradobillen kunne ødelægge 

kartoffelhøsten totalt, men vi vandt heldigvis. Fotoet på næste side viser 

sergent Olsen med en af de 6-7 poser fyldt med i alt ca. 130.000 biller, som 

kompagniet samlede op på 2-3 dage. 

Trige med kommandoafdelingens menige. Min jeepkører står længst til højre. 
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gamle - ikke fundet på, og de var meget misundelige på os. Vi fik i det hele 

taget megen ros af bataljonschefen på denne tur, næsten for meget. 

 

Kulsbjerg Øvelsesplads var selvfølgelig vores normale tumleplads, men da 

panseranlægget derude endnu ikke var bygget, så var vi ikke så populære, 

specielt ikke i Ørslev, Nyråd og på Solbakkevej, da vi næsten hver dag kørte 

frem og tilbage til kasernen i disse larmende bæltekøretøjer - vi havde jo 13 

stk. Kulsbjerg var som skabt til uddannelse af vores enhed, og dengang var 

der mange flere af de oprindelige ejendomme derude. Fotoet viser et typisk 

infanteriangreb med stormspang til passage af vandløb. Marchture hørte jo 

også med til infanteristens liv, og jeg sørgede for, at soldaterne fik set noget 

af vores skønne natur.  

Midt på sommeren havde vi en tur midt om natten fra P-pladsen i Knudsskov 

til spidsen af Knudshoved, som vi ramte ved solopgang. Jeg havde forinden 

sagt, at vi skulle ud på prærien og se på bisonokser, men knægtene tænkte 

vist, at nu var den helt gal med NK. Vi så okserne, da vi gik tilbage. Dengang 

var der jo en lille flok i en fold tæt på Draget. Så som sædvanlig havde jeg 

ikke løjet for soldaterne! 

Stormspangstræning i Stærmosen på Kulsbjerg. 

7 

 

Profiler i Masnedsund 
Af Brian Devantie 

 

I årene før og lige efter krigen var der i Masnedsund et meget aktivt 

forretningsliv, og selv om der egentlig ikke var stor forskel på de mennesker, 

der boede dernede, kunne man godt fornemme, at ”adelen” rangerede 

højere eller holdt sig for sig selv. Der var en naturlig skillelinie mellem rig og 

fattig.  

 

Der skete også det mærkelige, at lige efter at Storstrømsbroen i september 

1937 var blevet færdigbygget, (det var samme år, jeg kom til verden), 

begyndte nedturen for Masnedsund. Jeg tror egentlig ikke, det var efter 

nogen plan, men ikke desto mindre begyndte det at gå tilbage for bydelen.  

Mange af de mennesker, der boede i Masnedsund, havde arbejde på 

Slagteriet. I en periode var der mere end l00 mennesker ansat på denne 

arbejdsplads. Her begyndte man ikke til grosserertid; man startede tidligt om 

morgenen, klokken 05 eller 06 var et naturligt mødetidspunkt.  

 

Stationen i Masnedsund med en del arbejdspladser blev overflødig. Det var 

egentlig en slags amputation, de mange arbejdspladser, der var opstået 

omkring bygningen af Storstrømsbroen, var med indvielsen pludselig 

forsvundet. 

 

Brobyggerne, hvoraf mange havde stiftet familie, rejste bort, børnene 

skiftede skole, værtshuse, pensionater med mere mistede kunder og på 

dansestedet Zigøjnerhallen med zigøjnerbaronen, der ellers var blevet 

populære med den berømte ti-øres dans, begyndte man nu at se langt efter 

kunderne. Eksistensgrundlaget smuldrede, der blev stille dage i 

Masnedsund. Det blomstrende forretningsliv begyndte at visne. - En lysning 

lå forude, da Seas i 1939 byggede på Masnedø.  

 

I årene efter krigen kom der også gang i Buko, og bolshefabrikken Kanold 

åbnede, men det var en stakket frist. I bygningerne flyttede Botved Boat 

siden ind, men der kom aldrig rigtigt drive i tingene, og desværre må vi i dag 

nok konstatere, at der gennem mange år har været trange kår for 
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Masnedsund. 

Men - nu ser det ud til at fremtiden igen vil lysne for denne del af 

Vordingborg. Måske med et nyt hotel på Sydhavnen. 

 

Som barn var det jo ikke den slags ting, man tænkte mest over. Vi kunne 

glæde os over, at vi var der. Fiskerihavnen og havnen i det hele taget 

summede af aktivitet. Det var et miljø med et sprog, der ikke var for 

søndagsskolebørn - hverken hos de lokale havnearbejdere eller hos fiskerne 

- men der var plads til os drenge, altid kunne vi komme med eller låne en 

robåd, når vi selv ville fiske. 

 

Det var familierne Henriksen, Palak-brødrene med efternavnet Christensen, 

de tre brødre Hugo, Ewald og Arthur Nielsen, Fidusen på Færgegårdsvej, 

Kalvehavefiskeren, Rødvigfiskeren, Kjær Hansen fra Købmagergade, der 

havde deres både i den lille havn. Tidligere var det millionærfiskeren Frølich 

Hansen. 

Med hensyn til profiler i det lille samfund kan man med rette pege på, at der 

faktisk var ret mange mennesker, om hvem der på forskellig vis stod 

respekt. 

  

I Akselgade boede bagermester Harald Rasmussen, en utrolig flink mand, 

der havde begge ben på jorden trods sin status. Han var indehaver af en blå 

Cadillac, der havde tilhørt kong Christian den 10. Købmand Poul Petersen 

på Stationsvej, der endnu kørte med hest og vogn, havde i sin 

bekendtskabskreds direktør Cronwald fra Vordingborg Brændselskompagni, 

skibsmægler Steffensen, direktør Villy Petersen fra Øernes Andel, 

smedemester Hans Arne Devantier (i øvrigt min fætter) samt flere af byens 

prominente personer. De holdt jævnlige formiddagsmøder, hvor områdets 

forhold blev diskuteret i et baglokale ledsaget af en lille skarp. 

 

Købmand Albin E. Petersen med frue på hjørnet af Købmagergade og 

Volmersgade holdt sig lidt for sig selv.  Barber Rohde var en integreret del af 

Masnedsund, murermester Gregersen på Fredensvej ligeledes og 

slagtermester Hornuff på Orevej, som havde den store sorg at miste sønnen 

Max, der var pilot i eskadrille 728 i Skrydstrup. I en ganske ung alder ramte 

han i en ukontrolleret situation nordøst for Samsø vandoverfladen og 
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taget blev der skabt et godt ledelsesteam ved kompagniet.  

Den 16. november modtog vi ca. 130 værnepligtige rekrutter, som skulle 

blive til et godt sammentømret kompagni af dejlige, primært positive unge 

mennesker - de bedste, man kunne ønske sig! Hovedparten kom fra det 

sydlige Jylland, men selvfølgelig var der også mange fra 

storstrømsområdet; det var en virkelig god kombination. 

 

Da de efter 2 uger havde lært at opføre sig pænt i deres nye 

udgangsuniformer, fik de lov til at rejse hjem på deres første orlov. Den 

weekend - den sidste søndag i november - endte dog med en gevaldig 

snestorm, som især ramte det sydjyske område. Rekrutterne var instrueret 

om, at de skulle ringe hjem til kasernen, hvis de ikke var stand til at nå 

denne til tiden. Det betød, at vagthavende officer fik en meget travl aften og 

nat. Først langt hen på ugen var kompagniet samlet igen. 

 

Rekruttiden varede i 3 mdr. og blev blev efterfulgt af 9 mdr. i 

dækningsstyrken. Det betød, at så var kompagniet i princippet var klar til at 

gå i krig. Men meget skulle læres først, og vi fik nu vores pansrede 

mandskabsvogne (PMV) M 113, som det tidligere 1. kompagni havde haft, 

indtil de blev hjemsendt, lige før vi tog over. Vi afsluttede rekruttiden med en 

vellykket fest på Bangs Have i Maribo. Til festen havde talsmandsholdet 

støvsuget områdets sygeplejerskeskoler for partnere til festen. 

 

En af de første opgaver i den ny periode var at deltage i paraden i 

anledning af regimentets 225-års fødselsdag den 8. marts 1972. Trige 

havde overtalt de kongelige oppe i Næstved til at låne os hvide handsker, 

så vi gjorde os rigtigt godt, som det ses på fotoet.  

 

Forårets største tur var de næsten 14 dage i Oksbøl øvelsesterræn i 

Vestjylland. Vi fik en aftale med forstfolkene derovre om at få leveret 

masser af gran, så vores PMV´er kunne sløres til ukendelighed. Hele 

bataljonen lå i bivuaklejr på Børsmose Hede, og vi var så snedige at 

anvende vores presenninger som telte til panserkøretøjerne, så 

regnslagene, som normalt blev brugt, ikke skulle op og ned hver dag, da de 

jo indgik i gasbeskyttelsesudrustningen. Dette havde 2. kompagni - de 
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Donkraft”, ”Det kolde Nærlys”, ”Baron Nosseløs”, ”Ubådskaptajnen”, ”Sløve 

Anton”, ”Røv og Støvler”, ”Gamle Bøsse” og ”Unge Bøsse” - sikkert folk fra 

våbenværkstedet, endvidere ”Tabasco Joe”, ”Lækatten”, ”Den grinende Idiot”, 

”Korporal Weser” og ”El Panicco”.   

 

Der er givet mange flere derude i hukommelseskasserne. Man vil måske 

spørge, om jeg havde et øgenavn! Ikke hvad jeg ved af, men på 

sergentskolen, hvor jeg var den yngste elev, blev jeg af og til kaldt Benjamin. 

Nu over til artiklens hovedemne, nemlig min tid som næstkommanderende 

(NK) ved 1. Panserinfanterikompagni fra oktober 1971 til september 1972. 

Tiden fra 1. oktober til 16. november gik med at klargøre kompagniet. Først 

var der kun nogle af officererne, så kom de øvrige faste befalingsmænd og til 

sidst de nyuddannede, værnepligtige sergenter.  

 

Major Erkki Kalevi Trige var kompagnichef, og som navnet antyder, så var 

han et såkaldt ”finnebarn”. Vi svingede utroligt godt sammen, og i det hele 

Kompagniet i Algade. - Trige længst til højre. 
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omkom. Det forlyder, at han 

ville drille et par fiskekuttere. 

Jeg har i øvrigt den 

korrespondance, hvor 

kaptajnløjtnant K.W. 

Rasmussen fra Skovhuse blev 

beordret til at tage til Orevej 10 

med den sørgelige nyhed. 

Kaptajnløjtnanten bad løjtnant 

H.V. Petersen ledsage sig. 

 

Snedkermester Baggersted 

med sin hund Trold, som han 

havde overtaget efter tyskerne. 

Der var det specielle ved den 

hund, at den kunne åbne folks 

døre med forpoterne. Det 

gjorde den hos fru Larsen på 

Færgegårdsvej og stjal en 

flæskesteg. Det skulle den nu 

ikke have gjort. Fru Larsen 

opdagede det, og da hunden var på vej over gaden med flæskestegen, 

affyrede hun mandens jagtgevær. Hunden faldt død om, men ikke fordi den 

var ramt. Den dødede af et hjerteslag. Baggersted meldte sagen til politiet. 

Det skulle han nu ikke have gjort. Hunden havde ikke noget hundetegn, så 

det fik han i stedet en bøde for.  

 

Slagtermester Hans Peter Hansen og ikke mindst hans kone Gerda havde 

forretning i Købmagergade, senere var det datteren Tove, der sammen med 

svigersønnen Richard, førte forretningen videre en del år.  

 

Der var på et tidspunkt 5 slagterforretninger i Masnedsund. Fru Alsing i 

Volmersgade, slagter Christensen på Fredensvej, Slagerteriudsalget, H.P. 

Hansen i Købmagergade samt Hornuff på Orevej.   

 

Zigøjnerbaronen havde også et værtshus i Købmagergade. Her blev der 

Rohdes kunde her på billedet er Ole Høj, der hele sit liv 
blev klippet hos Rohde 
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spillet kort - ofte om penge. Hos Pedersen i Volmersgade, der havde både 

grønt- og frugtforretning samt en VVS butik med flere ansatte, var der blandt 

andet patienter fra amtshospitalet, der var ude i dagsværk. 

 

Lige overfor dem boede Thorvald Andersen, som var plejer på Oringe og 

indehaver af en Nimbus, en af de såkaldte kakkelovnsrør. På Ore boede 

brødrene Damgård, også de havde Nimbusser; det var med varesidevogne. 

En af dem var indrettet med maskingevær, som blev brugt i forbindelse med 

deres tjeneste som frihedskæmpere.  

Det var også dem, der sammen med Børge Brandvino arrangerede en form 

for speedway på Vordingborg Stadion.  

 

Endelig vil jeg nævne fru Holm på café Færgegården, også kaldet Øjet, og 

dykker Andersen, der i en periode sammen med sin kone havde hotel 

Masnedsund i daglig tale kaldet Løven. Han fungerede også som skipper på 

dykkerbåden Thyra. 

 

Jeg kunne håndplukke mange flere, men for at tingene skal have en ende, er 

det bedst at holde her. 

Frisørmester S. Rohde begyndte med egen forretning i 1920, først med lokale i 
Købmagergade, senere i eget hus i Volmersgade. Her virkede han uden afbrydelse til få 

måneder før sin død i 1993. - Rohdes rekord som selvstændig forretningsdrivende i over 72 
år vil næppe kunne slås. 
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Den gamle majors erindringskasse 
Dette er 3. del af min korte fortælling om en svunden tid 

Af Peter Bjørn Jensen 

 

Jeg lovede jer jo sidste gang, kære læsere, at skrive om lokale øgenavne, 

tilnavne, eller hvad man nu kalder det. Jeg kender nogle af officererne bag 

navnene, men langt fra alle. Jeg har fået hjælp af en gammel reserveofficer, 

som var tjenstgørende her i mange år - han har en god hukommelse.  

 

I 50´erne og 60´erne var det muligt for reserveofficerer og sergenter at være 

tjenstgørende til de var 35 år. For officerernes vedkommende skyldtes det, at 

der simpelthen ikke var linieofficerer og fenrikker nok til at dække hærens 

store behov. Så der boede en flok rimeligt vellønnede unge, ikke kedelige 

løjtnanter på kasernen, og de har givet været med til at holde øgenavnene i 

hævd. - Jeg vil give nogle eksempler og enkelte med årsagen til navnet, og 

det er alle personer, som jeg kender eller har kendt.  

 

Vi begynder med ”Den Lyserøde” eller ”The pink Colonel”. Navnet skyldtes, 

at den pågældende oberstløjtnant var kommet til at vaske sine fine 

khakiskjorter sammen med noget mere farverigt. Da han var en meget 

påholdende person, ville han ikke ofre skjorterne eller overføre dem til 

havetjeneste.  

 

Der var også engang en major, som var motorsagkyndig, og som var utroligt 

hurtig på aftrækkeren. Derfor fik han navnet ”Det gloende startsving”. Han 

havde kontor i kommandobygningen, og han kunne derfra holde øje med 

færdslen ind og ud gennem hovedvagten. Man sagde om ham, at han ved en 

færdselsforseelse dér kunne nå at udskrive en bøde eller anden straf, inden 

synderen var nået ned på garagepladsen blot 500 m væk.  

Der er også et par navne, som tyder på venlige og hjælpsomme officerer, 

nemlig ”Onkel Anders” og ”Menneske - Morten”. De var vitterligt også venlige 

og medgørlige overfor de undergivne soldater, som de hjalp meget i kraft af 

deres job på kompagnikontorerne.  

 

Så følger en lang række mere eller mindre ”kønne” navne, som passer fint på 

de få af dem, som jeg kender. Der var ”Det gyngende Lokum”, ”Fætter 


