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Kære Læsere af Guldgåsen,
Efter mange år med Povl E Thomsen, som den bærende kraft med produktion 
af Lokalhistorisk Forening for Vordingborg´s meget læste foreningsblad, skal vi 
i de kommende numre med Brian Devantie, som den ansvarshavende, forsøge 
at leve op til de forventninger, vore læsere stiller til et foreningsblad, naturligvis 
med fokus på lokale historier. Ældre fra tiden der var engang, men også oriente-
rende om, hvad der sker i nutiden i den gamle Kongeby Vordingborg.

Et af de op til flere nye tiltag, er at vi skiftende, vil have et nyt billede på for- 
siden, hentet fra tiden der var engang. Vi bibeholder et populært vers fra en 
de mange herlige sange, vort land er beriget med.
Forsidebilledet i denne udgave er hentet fra Slotstorvet med kig ned gennem 
Algade, fra først i 30’erne, hvor man planlagde en større renovering af by- 
billedet. Her med den gamle Semiphore, datidens form for rundkørsel, i dag 
afløst af de små tykke mænd, et herligt billede.

En anden form for nytænkning bliver i de kommende numre mindre artikler 
som vi har valgt at kalde:

Har du egentlig tænkt over!!!
red: Brian Devantie

- set i lyset af kommende tiders planer med nyt Rådhus, har jeg gransket lidt i 
hvornår Vordingborgs ældste rådhus så dagens lys, eller for den sags skyld 
havde den første murer på stilladset. Det vides ikke med sikkerhed, men det 
lå på hjørnet af Algade og Torvestræde (Nu Tøjeksperten), og var en lille 6–fags 
bindingsværksbygning. På gaden udenfor stod Træhesten, kagen og halsjernet 
til skræk og advarsel. På taget var der et skifferdækket spir med et sejerværk 
og en klokke. På denne ringede bytjeneren ting hver mandag på slaget 8. 
Kom man for sent kostede det 4 skilling og blev af nogle rigmændene borte, 
kostede det 8 skilling, foruden at de måtte betale stedfortræderen for at 
møde. På Rådhuset der var byens samlingssted holdt Borgmesteren og 
byens råd til. Her var byens vægt og mål, brandredskaberne, både spande 
og ”fyrhagger”. Her holdt borgerne deres fester, ligesom fremmede tasken- 
spillere (tryllekunstnere, gøglere og jonglører) opførte deres forestillinger, 
her og nu- meget praktisk- kælderen var ofte indrettet som vinkælder. 
For at værne om gadefreden om natten havde byen vægtere, der vågede 
og vogtede over byens liv og ejendomme ved nattetide. I Vordingborg blev 
vægterne og bytjenerne udnævnt af byens råd. Forsømte de skulle de bøde 
en mark til byen.

Katteaffæren i Vordingborg –
Omtales i 1920 af Emanuel Gedde, hvor dommen faldt.

Under den første Verdenskrig 1914-18 var der i Vordingborg formeret en Sik-
ringsstyrke på 200 mand. Dette satte naturligvis sit præg på byen - dens for-
lystelser og restaurationsliv - det bød jo dengang ikke på mange afvekslinger. 
Min fader havde en ejendom med 4 treværelses lejligheder, disse beboedes af 4 
unge livlige Premierløjtnanter, der ofte tog hele huset i brug til deres voldsom-
me gæstebud. De modtog da gæsterne i den første lejlighed - holdt spisning i 
den anden - bal i den tredje og nød forfriskninger i den fjerde.

En aften havde d’herrer moret sig godt på Turistcafeen - og da denne lukkede, 
og de trådte ud på Slotstorvet, fik deres hund øje på en kat, som den gav sig til 
at jage. I deres opløftede tilstand morede det Løjtnanterne at tage del i jagten, 
men det lykkedes katten at bjerge sig op i et af de høje træer ved Voldgraven, 
hvorfra en af officererne fik rystet katten ned til hunden, der straks for hen og 
bed den ihjel.

Sagen kunne måske nu have været sluttet. Det var det uheldigvis ikke. Det var 
en kostbar Angorakat , der tilhørte Militærlægen, reservelæge Mørkeberg - han 
boede lige overfor drabsstedet, ved siden af Turistcafeen. Han mobiliserede 
Auditøren - de fire lokale aviser og efterhånden hele landets presse, gav sig i lag 
med affæren - og så rullede lavinen. Hele Historien blev naturligvis slået meget 
større op - og, da der i forvejen i store dele af befolkningen var en stærk modvil-
je overfor militær og officerer, var stemningen snart pisket op, så blot en officer 
viste sig på gaden i uniform, kunne han risikere, at der blev råbt ”MIAV” efter 
ham.

Hovedmanden i ”Affæren”, Premier-
løjtnant Sv. Hammerich, blev forflyttet 
til garnisonen i Næstved. Da han en 
aften spadserede fredeligt på gaden 
blev han genkendt - og, fulgt af en 
miavede hoben mennesker, flygtende 
han ind i et Biografteater, hvorfra han 
kom ud gennem en reserveudgang.

Jagten i Vordingborg
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Minder fra en svunden tid
Da godset Rosenfeldt havde hestestand

Red: Brian Devantie:

En stille dag i april, alt mens Coronakrisen rasede, havde jeg sat Ernst Hansen 
Havrevænget, stævne for at få historien om de glade dage, han gennem 50 år, 
fik som ansat på Godset Rosenfeldt. Det var en tid der ligger fjernt fra vore 
dages moderne form for at drive landbrug, både arbejdsmiljømæssigt og med 
et lønniveau der ikke tillod de store udfoldelser siger Ernst Hansen.

Vi var jo et kæmpe arbejdsfolk, alle med kost og logi. Overfodermesteren 
spiste for sig selv, jeg spiste sammen  med staldkarlen og et par andre i den 
gamle kirke. Vi lugtede jo af ko og hest, og ingen ville spise sammen med os. 
Flere medarbejdere spiste i Langelinie. Spisningen var fordelt på 3 steder 
på godset. Forvalter, maskinforvalter, forkarl, underfodermester, mejerist og 
smed, boede for sig selv. De øvrige sov på loftkamre 2 sammen. 
Jeg var ansat som Karl og kørte fast med par nummer 6, Ruth og Judith, 
et par kraftige heste der kunne trække an med fuldt læs. Om morgenen 
blev der banket hårdt på døren. Så står vi op lød det,  så var det med at 
komme ud af sengen, lidt vand i hovedet og så ned i hestestalden. 
Om aftenen, fik man besked på hvilket hestehold man skulle køre med, 
men jeg havde fast omtalte nummer. Efter en  halv times arbejde,  var det 
så klar til morgenmaden, inden vi tog afsted til mark-arbejde. Husker ikke lige 
hvor mange spand heste der var, men  på et tidspunkt var 22 spand heste, 
et spand var 2  af slagsen, klar til dagens arbejde.

Jeg blev ansat i 1955, på det tidspunkt var der også et par traktorer, 
men det var hestene der trak det store læs. Lønnen var på det tidspunkt 1200 
hvert halve år, jeg fik, fordi jeg afløste i kostalden 1800,- inclusive kost og logi, 
spisningen tog forvalter Valdemar Vibholms kone sig af.

Der var liv og glade dage overalt på godset, trods de hårde arbejdsforhold, 
plads til udskejelser, alle os imellem. Alle roer blev bare hevet op. Kastet 
til siden og vi  læssede med håndkraft, hestene trak vognene frem og vi 
skovlede bare op, det samme skete når vi høstede.  De sidste år, Ernst var på 
Rosenfeldt var der 65 på lønningslisten, langt fra nutidens antal ansatte. 
I 1955 da Ernst blev ansat,  havde godset 1100 tønder land, fordelt på godset 
og nærliggende 4 gårde samt Barmosen. På  det tidspunkt var der over 
hundrede mand. Alt blev læsset med hånden, kørt hjem og læsset af. 
Det var også på det tidspunkt, hvor der var åbne traktorer, ikke altid lige 
sjovt, afhængig af vejrforholdene, i dag er traktorførerne Ikke til at jage 
ud af førerhuset, smiler Ernst.

Under hesteholdene havde vi det, der blev kaldt plaggene. Det var lidt voldsom-
me dyr, stærke som bare helvede.  Ofte blev vi vækket kl. 4.00 om morgenen, 
fordi der ikke var ensilage nok, Ned i stalden, riggede til med hest og vogn og 
afsted ud i marken. Det var voldsomt, ikke mindst når det ikke passede 
plaggene. De rejste sig ofte i protest, ret voldsomt, så seletøj, skagler og hele 
lortet sprang. Det måtte vi så hjem på værkstedet og få fikset, men der var folk 
til det hele , smede, værktøjsmagere, alt på højeste niveau.

Tankerne farer og minderne dukker frem. Det var jo en tid uden fjernsyn og 
tiden skulle jo gå med noget. Vi fandt på alt, kombineret med væddemål, en 
sæk korn 100 kg op og ned af trapperne ved Langelinie, et tilsvarende trækors 
på ryggen fra hovedbygningen og ned mod Næstvedvej.

Hver sommer frem til omkring 1958, kørte vi 50 kvier og en tyr ned på det 
store område foran Kirkeskovspavillonen  hvor der nu er fodboldbaner. 
Dyrene blev kørt ned i vogne,  trukket af traktorer, men inden det skete 
var vi på området med hest og vogn for køre gødning ud. Bundforholdene i 
engen, hvor nu dyreengen er placeret,  kunne ikke bære de tunge traktorer, 
Dyrene havde på det sted  gode forhold,  pumper og ikke mindst den store 
grøft som vi kaldte sejlrenden, sørgede for alt trivedes på bedste måde. 
Det var et åløb der startede helt ude ved Oreby Brugs og løb under jernbanen 
via en  viadukt og over til området. Det skete  ind imellem at en kvie 
fik forvildet sig ned i renden, Den blev så taget op uden de store vanskelig- 
heder, men ofte havde vi problemer med den enlige tyr, ikke mindst når 
områdets drenge havde været på spil og irriteret den, slutter Ernst Hansen.

Kirkeskoven set fra nuværende boldbaner - ca. 1960
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På Christian den fjerdes tid
Red. Brian Devantie: Jeg har kigget Jørgen Green over skulderen i bogen om 

byen Vordingborg og dens indbyggere på Chr. den fjerdes tid

- her noterer han at den første færgefart, formentlig udgik fra Glambækkens 
udløb i fjorden. Den har dog næppe ligget her længere end til midten af det 
14, år hundrede. Terrænet hævede sig i tidens løb, og da drivis om vinteren og 

aflejring af sand og dynd hele året, 
gjorde fjordene mere grundet, var ud-
skibsningsstedet ikke godt. Men heller 
ikke det nye færgested, - for enden af 
Færgegaardsvej- var meget bedre. Op 
gennem tiderne, var der hele tiden 
klager over Vordingborgs dårlige hav-
neforhold. Det skyldes sikkert disse 
dårlige forhold, at der i 1631, i øvrigt 
i en af byens mest fremgangsrige pe-
rioder, kun fandtes ni mindre skuder i 
Vordingborg Havn. Færgevæsenet var 
på Chr. den fjerdes tid underlagt lens-
manden. Til ham skulle, Færgeman-
den betale en afgift, og færgemanden 
skulle sørge for at holde færgerne i 
god stand. Kongens forordning om 
vognmænd og færgeløn, kostede 
færgefarten 2 sk for en person og 3-8 
sk for en rytter. For benyttelse af den 
lille færgehavn betaltes 1 rdl og for en 
båd med 4 årer ¾ rdl.

I 1634 havde Mikkel Mortensen fået 
ventebrev på denne færge efter fa-
deren, Morten Sollings død. Færgens 
navn var Hvidengefærge. Selv var Mik-
kel Mortensen i 1628 blevet søofficer 
og tjente godt. En enkelt gang havde 
han udvist forsømmelighed mod 
Kongens befaling, som straf måtte han 
tilbringe en nat i Bolten ved sig eget 
skibs stormast.

I 1644 deltog han virksomt ved søslagene ved Listerdyb, Kolberghede (hvor Chr. 
4 mistede sit ene øje) og Lolland, det var her hans skib ”Neptunus”gik op i luer.
Næste år, skulle han have været faderens efterfølger på Færgegården, men da 
Morten Solling. Kaldet Morten Færgemand, - ikke havde udvist tilbørlig flid i sin 
bestalling, valgte Lensmand Frederik Reedtz på Vordingborg Slot, hans søn som 
færgemand og ville i stedet indsætte sin skriver i embedet. Årsagen til Lensman-
dens holdning var blandt andet en synsforretning i 1632 over Morten Færge-
mands færger havde vist følgende mangler:

Den største færges manglende hovedbov, brasen duede ikke, halsen er temme-
lig og bunden brøstfældig. Den lille færge fattes halse og skøde udi bovenden 
er brøstfældig. Draget duer intet og stævnen er spidset og 4 hovedtove duer in-
tet. Segelbåden: Af alt det redskab, dertil er, duer intet men bunden er god nok.

Men Kong Chr. 4 havde en anden mening. Han mente, at sønnen ikke kunne 
gøre for, at faderen havde været en ”Bærenhyter” det vil sige, en der driver den 
af, og kongen fortsatte; hvis Mikkel Mortensen kunne sætte loven og vissen for 
at alt ved færgen blev holdt i upåklagelig orden, kunne han, der var kendt med 
søvæsenet, være lige så god som enhver anden, og især som en skriver, der ikke 
passede til den bestilling.

Sådan kunne Christian den fjerde med sin personlige indgriben skabe retfærdig-
hed i et lille samfund.

Parti fra Nordhavnen. Ukendt årstal. Det kongelige bibliotekChristian den fjerde
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Vordingborg sætter Gasværket i drift
Red. Brian Devantie

I Guldgåsen December 2020, havde læserne af samme, fornøjelsen at læse om 
en medarbejders ansættelse, det må derfor lige pointeres at baggrunden for 
hans ansættelse skal ses i lyset af starten på Gasværk i Vordingborg. Her bringer 
jeg artiklen der satte tingene i gang for 150 år siden.

Den 10 oktober 1866, satte Vordingborg kommune Gasværket på Færgegårds-
vej i drift. Begivenheden blev omtalt i ”Vordingborg Avis” den 13 oktober, 
således: ” I onsdags tændtes Gassen i vor by for første gang. Den første aften 
brændte den noget mat, hvilket i almindelighed er tilfældet, indtil den i Gasbe-
holderen tilstedeværende luft er tilbørligt udskudt, men i torsdags brænde den 
klart og godt .Det var et livligt syn at se den om aftenen, ellers mørke by, være 
muntert oplyst af de stærke gasblus, der fl ammede såvel fra gadelygterne som 
fra de handlenes butikker. Endnu har således intet forstyrret de gode forvent-
ninger, man har næret om dette anlæg, der skyldes Hr. Civilingeniør Thornings 
gode udførelse. I forbindelse med projektets udførelse var der taget højde for at 
Sindssygehospitalet på Oringe, kunne optages iblandt konsumenterne. Der blev 
taget kontakt til direktionen for Sindssygehospitaler om at bevirke ministeriets 
samtykke til, at anstalten på Oringe, forsynes med gas fra de anlæg, kommunen 
agtede at anlægge. Der blev også taget kontakt til den mand der havde projek-
teret og opført de fl este af de allerede eksisterende Gasanlæg på Sjælland og 
Lolland Falster, nemlig civilingeniør P.A. Thorning.

Projektet var derfor hurtigt udarbejdet og i kommunalbestyrelsens møde den 
21. januar 1865, blev planen med tilhørende overslag fremlagt.

Sagen blev på et møde forelagt byens indvånere, afholdt den 27. januar 1865. 
De tilstedeværende blev opfordret til at stemme for eller imod kommunalbesty-
relsens indstilling. Ingen stemte imod, 59 af de tilstedeværende, stemte udtryk-
keligt for indstillingen ved at tegne deres navne på en fremlagt liste, 44 husejere 
fremsatte straks ønske om at få indlagt gas. Fra beboerne på Ore fremkom en 
skrivelse, hvorefter de ikke ville have nogen udgift, eller indtægt af værket.
Husker stadig hvordan vi i mit barndomshjem i Volmersgade havde den tradi-
tionelle Gasautomat hængende på væggen. Den skulle fodres med en 25 øre, 
og i trange tider, havde min mor, der siden 1946 blev alene med 7 børn, en 
snor i hullet, hvorefter man kunne trække mønten tilbage og bruge den endnu 
engang, men regnskabets time, kom jo når målermanden Lars Olsen, kom på 
besøg og der manglede lidt i regnskabet. Det tog han ikke så tungt og indimel-
lem lagde han selv ud.

Det viste sig dog hurtigt at værkmesteren, der alene stod for gasværkets drift 
og tillige måtte foretage ledningsarbejder og pasning af vandsamlere, samt 
efterfyldning af vand på forbrugernes målere, fandt arbejdet uoverkommeligt og 
ønskede hjælp. Efter resultatløse henvendelser tog komiteen endeligt spørgs-
målet op, og i kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 1867, fi k komiteen 
bemyndigelse til at afslutte kontrakt med gasmester Thurley om overtagelse af 
forskellige arbejder, vedrørende Gasværket.

For dette arbejde modtager Gasmester Thurley en årlig betaling af 60 rgs af 
gasværkets kasse. Denne aftale kan opsiges fra enhver af siderne med ¼ års 
varsel. Underskrevet den 24. juni 1867 af: Thorning, C.F. Breit, C.J Schou, og A. 
Thurley.

Den første udvidelse fandt sted allerede i 1872, senere i 1899, ledningsnettet 
udvides med 5” støbt ledning til Masnedsund, igen i 1914, og således fremdeles 
udbygges der hele tiden med maskiner og ledningsnet helt frem til 1935, hvor 
byrådet bemyndigede midler til bygning af nyt Gasværk. Fra årene 1935 og frem 
til driften blev indstillet, skete der en masse omkring Værket. I 1953, blev den 
store beholder på Færgegårdsvej pillet ned. Beholderbassinet måtte give plads 
til oplagring af de mange gaskul som Handelsministeriet påbød i bekendtgørel-
se af 16. juni 1961, ang. minimumslager af gaskul. De kommende år, blev det El 
og fjernvarme der overtog de funktioner, Gassen gennem mange år havde til-
godeset kommunens borgere med. Af de respektive papirer fremgår det at den 
sidste siddende bestyrelse for Gasværket i 1966, var: Dir. Jens Dehn, Chauffør 
Holger Hansen, Borgmester Holger Jensen, major Knudsen og formand Børge 
Lundgaard. De senere år er alt forsvundet fra det store område på Færgegårds-
vej. Ejendommene er overtaget af det lokale menighedsråd.

Vordingborg elektricitets- og gasværk på Færgegaardsvej

6000 m3 gasbeholder og 2000 m3 kuglegasbeholder
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En af Vordingborgs stærke drenge
Red. af Brian Devantie

Vi skruer lige tiden tilbage og sætter focus på en af de lokale ”drenge” der satte 
Vordingborg på landkortet forretningsmæssigt, men også når vi taler på spor-
tens vegne. Det var farvehandler Aage Abraham der drev farvehandel i Algade 
25 i henved 40 år Født og opvokset i Tingled på Falster som søn af Slagterme-
ster Abraham. Efter sin læretid etablerede han forretning i Vordingborg, først 
i Algade 70, senere i no 25. Det var i øvrigt den forretning farvehandler Alex 
Olsen overtog, pudsigt nok begyndte han også i nummer 70 !!! , rent tilfældigt, 
men ganske pudsigt.

Som ungt menneske var Aage Abraham 
i besiddelse af stor legemlig styrke, 
(højde ca 190) Det var derfor naturligt, 
han brugte sin kræfter i den lokale 
Klub Odin,  hvor råstyrke havde stor 
betydning,   På et tidspunkt dannede 
han sammen med Brødrene Normann, 
datidens svar på Kræmmermarkedets 
stærke drenge, Politibetjent Svend Jen-
sen med øgenavnet Svend Stærk, blik-
kenslagermester Togo Nielsen, Staldkarl 
Kaj Larsen fra Borggården med flere, 
et af Danmarks stærkeste bryderteam. 
Aage Abrahams karriere som bryder 
varede i 37 år.  Han opnåede at blive 
Sjællandsmester, Lolland Falstersmester, 
københavnsmester, og Danmarksmester 
i Sværvægtsklasse i 1935. Samme år stil-
lede han op  ved et stævne i Gøteborg 
og vandt verdensmesterskabet over den 
regerende mester svenskeren Sjøstad, 
desværre var stævnet ikke officielt, så 
han fik aldrig den fornemme titel.

I forbindelse med Vordingborgdage der startede allerede i 1918, gjorde han sig 
bemærket i 1935. I den nedlagte voldgrav ved Glambæksvej, var der opstillet 
en scene med udmærkede tilskuerforhold på skråningerne. En dagene i Fest-
ugen, chokerede han alt og alle. På et sammentømret stillads ved Glambæksvej, 
formåede han at løfte en hest med rytter ca. 10 cm. Det foregik på den måde, at 

med bøjede ben,  fik han fastspændt et seletøj der gik ned under hestens bug. 
Da han rejste sig hævede han hesten 10 cm. Nogle år senere i gården til Borg-
gården gjorde Islændingen Ursus ham kunststykket efter.  Samme person rev 
også  tykke telefonbøger midt over. Det chokerede nu ikke Abraham, det gjorde 
han derimod nogle tyske soldater der var inde i hans butik for at handle. De 
pralede af at være de stærkeste i denne verden. Det kunne han ikke godtage, 
han gik ud bag i butikken, hentede en gammel hestesko og bad de tyske gæster 
rette den ud. Det kunne de naturligvis ikke. Det kunne Abraham så let som 
noget. Tyskerne som han hadede, var ikke de stærkeste, det  var han. Han blev 
senere medlem af Modstandsbevægelsen og måtte gå under jorden de sidste 
krigsår. I en episode, (som slet ikke kunne praktiseres i dag)  taler vi om et lille 
slagsmål på Riddersminde, (nu Brænderigården). Brødrene Normann der boede 
i Krægerstræde var kommet op at toppes med andre gæster. Da politiet ankom 
hev Wilhelm, den ældste af brødrene Uniformsjakken af en betjent Andersen. 
Værten ringede til Svend Stærk (også politibetjent) han boede på Primulavej. Da 
han så hvor voldsomt det var, kontaktede han sin gode ven Abraham og sam-
men fik de styr på sagerne og skabt ro i lokalerne. Ingen blev anholdt, men da 
der var faldet ro over gemytterne, sagde Svend Stærk til brødrene Normann.  I 
kan godt se det ikke ser godt ud for Jer. Nu går i hjem og i morgen går I ned 
og betaler hvad der er ødelagt, dermed blev det og den sag var ude af verden. 
Sønnen Peter Abraham, havde næsten styrke som sin far, jeg spillede i øvrigt 
fodbold sammen med, han var en god fodboldspiller, men svage skuldre der 
ofte satte skulderen af led, så det var en uheldig kombination hvis han havde 
foretrukket brydningen.

Farvehandler Aage Abraham blev født d. 26. juli 1891. 
I Algade 25 havde han forretning.

Aage Abraham 1938.
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Slagter Henriksen
Red. Brian Devantie

Tiden som reklamemand, fornægter sig ikke, men denne form for annoncerekla-
me har jeg ikke set, mens jeg har været i den grafi ske verden.  Det er trods alt en 
del år tilbage, jeg kom ind på markedet, nærmere betragtet,  da min læretid tog 
sin  begyndelse den 1. 
marts 1953, kun 16 
år gammel på Cen-
traltrykkeriet i Torve-
stræde. Vi havde den 
gang, Sydsjællands 
Tidende,  den tra-
ditionelle form for 
annonceavis, kun 
4 sider uden tekst 
eller billeder. Denne 
annonce som slagter 
Henriksen i Algade 
præsenterer,  siger 
jo langt mere end 
nutidens 4 farvede 
annoncer, - virkelig 
en sjov og morsom 
måde at mar-
kedsføre sin butik 
på. Jeg er stødt 
på fl ere af slag-
sen, kender ikke 
personen bag de 
herlige annoncer, 
men kreativ har 
vedkommende 
været. I kom-
mende numre 
af Guldgåsen vil 
jeg præsentere 
dem løbende.

traltrykkeriet i Torve-
stræde. Vi havde den 

eller billeder. Denne 
annonce som slagter 

Galgernes sidste tid
Red. af Brian Devantie

I sidste nummer af Lokal og kulturhistorisk tidsskrift, 1919, bringer Niels H. Kragh 
Nielsen, pensioneret bibliotekar og forfatter til fl ere bøger, en ganske interessant 
artikel om de danske galgebakker og galgehøje. De var fra senmiddelalderen 
og til sidst i 1600 tallet nogle markante fi gurer i Landskabet. Hvert herred og 
købstad havde sin Galge, I årene der fulgte blev de mere og mere sjældne og i 
slutningen af 1700 tallet var næsten alle forsvundet. Galgen var tyvens lod og i 
slutningen af året 1500,- endte op mod halvdelen af de dødsdømte, ofte for rin-
ge forseelser, med reb om halsen. Straffeloven og tingene ændrede sig, i 1620, 
fi k alle lensmænd brev om, at de som dømmes til galge og gren for ringe tyveri, 
skulle sendes til hovedstaden i kongens arbejde. I Niels Kragh´s artikel peges der 
på fl ere galger, der på grund af alder og forfald måtte udskiftes, nogle var trestol-
pede så der kunne hænges op til fl ere personer af gangen, makaber læsning og 
med interesse for det lokale fanger øjet, historien om at en tyveridom der bragte 
fl est til Galgen i 1700 tallet, faldt i Vordingborg Amt. Ikke færre end ni personer 
af en bande tyveknægte kom op at hænge ved Ugledige i Bårse Herred i 1728. 
Et skillingstryk gengiver ” en Jammerlig samtale mellem ni misædere, som alle 
står under galgen og skal klynges op i en rad, andre til et afskyeligt eksempel.”

Galgen i Bårse var af samme trestolpede type som dem ved Trippendal og Slots-
bjergby, den har antagelig skulle bygges og rejses til lejligheden. Galger af den 
størrelse var ikke almindelige. De fl este bestod af to stolper og en overligger, 
som den Hans Alsing, samme år blev hængt i ved Finderup i det vestsjælland-
ske Løve Herred. Efter en tid manglede han nogle fi ngre og andre legemsdele. 
Tidligere havde det været almindeligt, at sikre sig dele fra en hængt til magiske 
formål som at anbringe en tørret pegefi nger i brændevinstønden.

I de følgende år var der stadig tyve der endte i Galgen, en halv snes kendes fra 
Sjælland i årene op til 1753. Næstveds galge stod i henved 40 år da den styrtede 
om i 1750. - Galger havde ingen lang levetid. Bystyret i Næstved, tøvede med at 
opsætte en ny, mod en forventning om at tiden var løbet fra den slags domme. 
Ved nærlæsning tegnede det ofte et urimeligt billede af forseelsen. Galgen ved 
Ugledige i Bårse Herred var blandt de mest udholdende. Her blev tyven Christen 
Johansen hængt i 1751, og den ses på Videnskabernes selskabskort over det 
Sydøstlige Sjælland fra 1770- På samme selskabskort afspejles også at Galgernes 
æra er ved at rinde ud. Ved den gamle eksercerplads/ skydebane for enden af 
Færgegårdsvej i Vordingborg, benyttet af Ryttereskadronen der havde kaserne 
ved Algade, var der på pladsen i Masnedsund også en Galge. I 1779 blev hoved-
stadens galge fjernet, og i 1794 fulgte Ribe efter da Galgen blev solgt til nedriv-
ning for 5 rigsdaler.
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Vi skruer tiden 70 år tilbage
Red. Brian Devantie

- kigger lidt i Verner Jensen ”hjulene drejer” og sætter focus på først i 50´erne 
hvor Vordingborg Byråd måtte tage hånd om en varm kartoffel,- eller rettere en 
varm mælkesag, der havde huseret  i kulisserne gennem flere år, nemlig den kom-
munale mælkeordning der i de fleste byer skulle godkendes af lige netop Kom-
munalbestyrelsen. Sammenlignet med andre byer var denne ordning forholdsvis 
dyr i Vordingborg, takket være store omkostninger i distributionsleddet. Land-
mændene fik ikke mere for mælken end andre  steder hvor der var kommunalord-
ning. Derfor gennemførte man en frivillig centralisering. Der var på det tidspunkt 
3 mejerier i Vordingborg der leverede konsummælk Nyråd der var det største, 
Vordingborg Mejeri i Valdemarsgade, det blev senere til Valdals  autolakering, 
Masnedsund Mejeri på Færgegårdsvej fortsatte til 1967 hvor der blev autoværk-
sted, ejeren er pt ved at istandsætte den store flotte ejendom. Masnedsund og 
Nyråd Mejeri købte mejeriet i Valdemarsgade og nedlagde det i 1950, det betød 
at mælkeprisen faldt til 53 øre pr. liter (i dag tæt ved 8 kr.) Det betød også at flere 
mælkeudsalg måtte stoppe. I algade alene lå 2 til 3 steder, men 10 måtte lukke. 
Det var også ensbetydende med at de traditionelle mælkvogne der handlede 
fra Junger til folk i gaderne faldt til 13, i dag er der kun minderne tilbage.  I 1967 
nedlagde en ny rationalisering også Masnedsund mejeri. Som tiden gik, forsvandt 
Remkolde, Ørslev, Stensved og Nyråd Mejeri. Der findes slet ikke mindre mejerier 
mere. Det er Arla food der sidder på markedet. Efter alle de sammenslutninger 
kostede en liter mælk 1.35 og landmændene fik 2 øre fra stalddøren. 101 andel-
shavere stemte for og ingen imod, men der blev noteret 2 blanke. I nyråd var der 
en lille smule protest 62 stemte for, 6 imod og fire stemte blankt.

Den jordløse bonde Tage Petersen kørte sin mælk til mejeriet med 2-3 junger på 
hestevogn 2 gange om ugen, men som der ses på billedet var Nyråd Mejeri også 
tit gæster i Masnedsund. Tage havde også Mælkevogn trukket af  heste. Han kør-
te rundt i området ved Masnedsund og solgte direkte fra Junger til folks kander.

Den Jordløse Bonde ved Mejeriet ca. 1963

Generalforsamling
tirsdag den 20. april

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder tirsdag den 20. april kl. 20.15 
den ordinære generalforsamling  i Kulturarkaden på Sydhavnen i Vordingborg.
Der er tradition for at foreningen inden generalforsamlingen indleder aftenen 
med et  foredrag af en byens kendte drenge.

Det er efter bestyrelsens mening, lidt af et scoop når vi kan byde velkommen til 
Henrik Petersen,  kendt som en del af ægteparret Vivi Schou og Babette Henrik, 
fra den kendte nu nedlagte restaurant. På grund af de kulinariske oplevelser de 
gennem mere end 30 år på Babette, men også som værter ved store firmaar-
rangementer med gæster i  Øksne hallen, på op til tusinde af gangen, har de 
utallige gange været nævnt i de danske presse.  Henrik er  født og opvokset i 
Vordingborg. Startede som ung menneske hos sin farbror i Rio Blomster,  blev 
udlært blomsterdekoratør, en opgave han via kreativ indretning,  har ført videre 
i flere danske restauranter. Udover de kulinariske evner, han har tilegnet som 
værende en del af Mesterkokken og ægtefællen Vivi´s  liv,  er Henrik også kendt 
som værende et leksikon i vinens verden. Der er ingen tvivl om at det bliver et 
levende foredrag, vi alle kan glæde os til.

Foredrag kl. 19.00
Vordingborg Knægten, nu pensionist Henrik Pedersen, rest. Babette
er aftenens gæstetaler. Kom og lyt med, når han fortæller om sine 

oplevelser i den kulinariske verden.

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.

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg
Generalforsamling tirsdag den 20. 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
mailadr:  madsjensensvej3@gmail.com
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