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April, hvor ser du dog dejlig ud.
Se roserne sætter de nye skud.
Jeg sidder og nyder havens fl or,

lytter til fuglenes forårskor.
Komponist og Tekst.  Carl Henrik
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Billedet på forsiden er hentet fra det pulserende og aktive liv 
der var på Sydhavnen for 25 år siden.

Kære Læsere af Guldgåsen
Det første nummer med ny redaktør og Guldgåsen i nyt design, har fået en 
masse tilkendegivelser. Det er en tung arve at løfte efter Povl E. Thomsen der 
jo egentlig er manden (skribenten) bag de senere års succes med Guldgåsen. 
Det ligger ganske naturligt, at vi med aner i Vordingborg, naturligvis også sætter 
focus på de ting, der skete i den gamle kongeby. Borgen og omegnen for hund-
rede af år tilbage. Det vil desværre også tage det med sig, at vi i de respektive 
artikler, ind imellem, rammer ting, eller hændelser, der har været nævnt, kort 
eller langt i en anden forbindelse. Det kan måske få en og anden til at udbryde: 
Det har jeg da læst.

Det må vi så leve med, det må læseren også. Med de mange konger, 
Chr, Frederik, Valdemarer, Lensmændene, fra 1512 til 1612, var der ikke 
mindre end 27 på Slottet, eksempelvis Palle Rosenkranz, Frederik Reedtz 
og Ulrik Frederik Gyldenløve, der blev den sidste Lensmand 1600-64 på 
Vordingborg Slot. Vi kommer tættere på dem i andre artikler. Anerkendte 
Forfattere, Digtere, med flere, der har  være omkring Vordingborg, så på godt 
og ondt er der en del at tage af. Lokalhistorie er jo en spændende ting at 
arbejde med, det  er fornøjeligt at bearbejde og naturligvis, higer vi efter at få 
det rigtige ud af historien, så i den forbindelse: Lidt overbærenhed fra medlem-
mer og læsere af Guldgåsen, vil være med til at styrke vores tro på at vi egentlig 
gør det rigtige.

De af vore medlemmer, der på en måde ønsker at ytre sig, eksempelvis med en 
artikel i Guldgåsen, er velkommen, dog med respekt for at den ansvarlige redak-
tør, efter enighed i bestyrelsen,  kan undlade at bringe artiklen. I denne udgave 
af Guldgåsen, kan vi glæde os over at Major Peter Bjørn Jensen, Herbert Silz, 
Lis B. Jensen, Hugo Bech, skribenter udefra, beriger vore læsere med et par 
dejlige artikler, inclusive billeder, der relaterer til det lokale. 

Har du egentlig tænkt over !!!
- at i middelalderen var det kun drenge, der gik i skole. Det kunne være fattige 
drenge, som havde udvist gode evner eller rigmandsbørn. Det var kirken eller 
munkeordenen, der startede de første skoler, det var præster og munke der un-
derviste. Skolefagene var latin, religion og sang. Så kunne peblingene, (eleverne) 
hjælpe til ved gudstjenesten. Peblingene skulle lære udenad eller skrive diktat. 

De brugte tavler med voks, de skrev med en spids pind  og teksten kunne viskes 
ud igen. Man mente at lærdom kunne bankes ind  i hovedet på eleverne. Derfor 
havde læreren et ris og en ferle til at slå eleverne med. Hvis drengene holdt den 
hårde skole ud, kunne de blive skrivermunke. De riges sønner gik måske i kon-
gens tjeneste som embedsmænd. Hvornår der kom skole i Vordingborg vides 
ikke med sikkerhed, Skolens arkiv brændte fuldstændig ned med rektorboligen 
i 1781, men da skriver Peder Paludan besøgte byen i 1551, eksisterede skolerne  
ikke, men i 1555 eksisterede en skole der lå på Kirketorvet, indrettet i en uanse-
elig bygning der vist nok havde været Kirkelade,  her nævnes i et dokument fra 
den 9. maj 1555 rektors løn.

HUSK    HUSK    HUSK    HUSK    HUSK    HUSK

Generalforsamling
tirsdag den 20. april kl. 20.15 

Kulturarkaden, Sydhavnen

Dagsorden iflg. gældende vedtægter.
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg

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:  mads.jensensvej3@gmail.com

Foredrag kl. 19.00
 Vordingborg Knægten, nu pensionist Henrik Pedersen, 

rest. Babette er aftenens gæstetaler.

PS: 
GiroIndbetalingsblanket vedlagt i dette eksemplar af Guldgåsen
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Storms Pølsevogn 
nåede 60 år på Slotstorvet

red: Brian Devantie

Gennem generationer har Storms pølsevogn på Slotstorvet i Vordingborg fristet 
Vordingborggensere og byens gæster med varme pølser. For mange, indtil 
2009, var den et fast holdepunkt i bybilledet, og for lige så mange, var det ble-
vet en fast tradition at man efter fyraften, lige smuttede forbi Slotstorvet inden 
aftensmaden, for at få en ”indianer” rød pølse med brød. For de mindre drenge 
var det ofte bare en krasser, brød med sennep og ketchup og ristede løg. Det 
var tiden inden det begyndte med Burgere, Frankfurtere, Fransk Hot dog med 
mere. I januar måned var det hundrede år siden den første Pølsevogn på lands-
plan dukkede op.

I Vordingborg begyndte Tjener Georg Storm 
Jensen i hjørnet af Slotstorvet  mod Algade i 
1949. Det var  en madvogn med en helt særlig 
placering i dansk kultur, Storms den første 
vogn var ikke selvkørende. Den lignede mest 
af alt en større Trillebør, senere kom der en 
lidt større model med en lille motor, derefter 
fulgte flere udvidelser. Vognene var opstaldet 
i gården til Borggården, nu Hotel Valdemar. 
Senere blev  Pølsekiosken, der var placeret 
side by side med  med den lille Kiosk og Møn 
bussernes venteplads mod Algade bygget 
sammen og udvidet, så det hele var i en sam-
let bygning.

100 års dagen for Pølsevogne, kan date-
res tilbage til 18. januar 1921. Tyskland, 
havde haft pølsevogne fra midten af 
1800-tallet, men i Vordingborg fra 1949. 
Det var dengang en pølse kostede 25 
øre, brød 5 øre. Første åbningsdag hvor 
der var indkøbt 11 kg pølser, gav en 
omsætning på 43.00. Da Storm Jensen, 
valgte at stoppe i 1979, overtog Kjeld  
Storm, udlært pølsemager, forretningen.  
Det var ensbetydende med, at flere 
ting blev koblet til, der skete en større 

udvidelse af faciliteterne. Sortimentet blev udvidet, der kom  Burgere, sand-
wich, flere af slagsen, Kaffe, forfriskninger, Is med mere bag disken. Det blev 
pludselig en forretning en familie kunne eksistere på. Det gik strygende, på de 
gode dage, der blev arbejdet i 2 holds drift, kunne den daglige omsætning godt 
komme op på 8-9000 kroer. Kjeld Storm solgte forretningen i 1991 hvor han  og 
fruen, efter et langt arbejdsliv valgte at gå på pension. Gennem de sidste år, var 
der flere ejere, blandt andet Stryhns leverpostej, der ønskede at få markedsført 
deres Langelænder Pølser. Den sidste ejer stoppede i 2009.

Storhedstiden for pølsevognen var i 1960’erne og 1970’ erne, hvor omtrent 700 
pølsevogne stod rundt omkring i landet. I dag er antallet af vogne nede på lidt 
over 100.

Hvis man tager en rundtur i Vordingborg, ligger  der vogne flere steder,  fordelt i 
bybilledet. Storms Kiosk på Slotstorvet, blev et politisk spil, der desværre endte 
med den sidste ejer som taber. Sidste Pølse, der blev sendt over disken, var 
blandt andet,  til en samlet  Storm Jensen familie, der en dag i Juni 2009, pølse-
vognens sidste åbningsdag, af den nye ejer, var inviteret på pølser. Det blev 
den sidste pølse, 60 år efter starten,  der blev langet over disken. Mine forældre 
nåede de 30 år, siger Kjeld Storms søn, Henrik Storm Jensen, der også har med-
virket med oplysninger og  billedmateriale til denne historie. Et livsværk, der fik 
en trist afslutning, takket være politiske beslutninger. Et  torv uden pølsevogn og 
isbod. Enestående og  uhørt, men sådan har det været siden 2009, Den gamle 
ventesal, Kiosk og pølsevogn, blev fjernet , man valgte at ændre det levende 
Slotstorv til en trist og øde ”Platform” midt i byens pulserende liv. En plads som 
byens borgere efterfølgende har givet et hav af øgenavne. Eksempelvis: Den 
røde plads, den døde plads, og den øde plads, meget rammende, for alle tre,  
Passer fortrinligt til området der, helt uden forståelse for den almene borger i 
hverdagen ligger øde hen.

Pudsigt nok hed han faktisk sket ikke 
Storm, men i sit aktive liv som tjener, 
havde han altid god fart på, folk der 
besøgte de restauranter, hvor han var 
ansat, gav ham øgenavn og sagde altid: 
Nu kommer ”stormen” Det hængte ved 
som Storm og fulgte med sønnen Kjeld. 
Det er siden koblet reglementeret til, så 
familien i dag hedder Storm Jensen.

Kjeld Storm var ofte
hjemme og hjælpe sin far

i starten af 50érne

Vognen medio 60’erne placeret 
ved siden af Møns Omnibussers 

ventesal og den lille Kiosk.
Den sidste bygning  inden det 

var forbi i 2009.
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Historien bag 
Meir Áron Goldschmidt

Red: Herbert Silz.

Blandt de mange vejnavne i Vordingborg finder vi jo også Goldschmidtsvej, 
og hvem er så det. Det svarer Herbert Silz på i denne artikel.

Kendskab og respekt for fremmede kulturer er jo meget aktuelt, hvor man taler 
om integration og flygtninge. Grundtvig har betvivlet Goldschmidts danskhed, 

hvortil Goldschmidt svarer: “Gamle Grundtvig har i disse Dage begyndt et Uge-
blad “Danskeren” og gentaget sin gamle Ynglingssætning, at Ingen kan være  

ægte Dansk og have en virkelig dansk Følelse, naar man er af fremmed Herkomst 
og ikke oprindelig Dansk. Hvo er oprindelig Dansk? Om hvem kan det med Sik-
kerhed bevises? Saaledes er forhen blevet spurgt; nu kommer et nyt Spørgsmaal 
som Indvending mod Grundtvig og dem, som hemmelig dele hans Anskuelser. 
Ere vi andre som elske Danmark, som tale og skrive dets Sprog reelt, som have 
stillet vort liv til Statens tjeneste - redningsløst stillede udenfor den danske Nati-
onalitet, altsaa Fædrelandsløse, fordi der er et udenlandsk sch i vort Navn, eller 
fordi vi har mørkt Haar og mørke Øjne? Om vi falde for Danmark, om vort Hjer-
teblod flyder, skal da dette Hjerteblod ikke kunne opveje det ulykkelige “sch” - 
Herregud, hvor Folk kan være ubarmhjertelige i deres fædrelandskærlighed.”

Jeg havde jo et udmærket kendskab til Goldschmidts hus på Algade 133, fordi 
en af mine gode kunder havde domicil dér, og jeg vidste, at der på gavlen er 
anbragt en mindeplade for Meir Aron 
Goldschmidt. Men min viden om 
Aron Goldschmidt var ligeså begræn-
set, som Alan Christoffersens fra 
firmaet Insatech, der havde kontorer i 
ejendommen, siger Herbert Silz.

Jeg vidste, at Meïr var jøde og hørt, 
at han havde skrevet om sin fars hus 
og om jødefejden, der også hav-
de bredt sig til Vordingborg. Som 
gammel typograf vidste jeg, at Meïr 
i en ganske ung alder havde udgivet 
et satirisk tidsskrift, CORSAREN, 
som havde skabt røre i samfundet. 
Så det var oplagt, at beskæftige sig 
lidt mere med emnet. Nu prøvede 
jeg selvfølgelig at låne nogle bøger 

om og af Meïr Aron Goldschmidt. Der fandtes også et par indbundne årgange 
af Corsaren, som egentlig ikke var til udlån, men jeg fik dog lov til at låne et 
eksemplar med hjem. - Og så går man jo lige på internettet og googler nogle 
oplysninger.

Om selve huset på Algade 133 kan man læse: “VORDINGBORG: En mindeplade 
på gavlen af et gammelt hus. Møbler plus dokumenter på et utilgængeligt mu-
seumsmagasin… Det er, hvad Vordingborg i dag har at byde på, når det gælder 
en af byens helt store sønner, nemlig forfatteren, satirikeren og samfundsde-
battøren Meïr Aron Goldschmidt. Nutidens indbyggere er helt sikkert ikke alle 
bekendte med den jødiske købmandssøns levnedsløb, det var tilbage i oktober 
1819 - få uger efter en jødefejde havde fejet over Danmark - at han blev født  i 
Algade 133.

Meïr Aron Goldschmidt blev født 26. oktober 1819 i Vordingborg - han døde 
den 15. august 1887 på Frederiksberg. Få uger før hans fødsel blev familiens hus 
angrebet af borgere, der inspireret af jødefejden i København ville jage jøderne 
ud af Vordingborg. Meïr blev sat i skole som 4-årig, og allerede som 6-årig hav-
de han lært så meget, at han måtte fortsætte skolegangen i København.

Som 20-årig udgav han det satiriske ugebrev CORSAREN i 1840 - 1846, som 
var kendt for sin åbenmundethed og flabethed og derfor blev elsket, frygtet og 
hadet på alle fløje i den politiske debat. Tidsskriftet blev jævnligt konfiskeret af 
censuren, og Goldschmidt måtte i perioder udgive det bag dække af stråmænd. 

Jødespørgsmålet - En Jøde
Meir Aron Goldschmidts debutroman 
fra 1846 handler om jødens længsel 
efter den kristne verdens accept. Og 
hans forargelse over den almindelige 
behandling af jøderne i Danmark. En 
Jøde blev påbegyndt i 1843 og ud-
kom i 1845, altså da Goldschmidt var 
25 år gammel. Romanen vakte stor 
opmærksomhed og blev hurtigt over-
sat til flere sprog. Måske fungerede 
denne roman dengang som Yahya 
Hassans digte i vores tid? Kierke-
gaard læste den med glæde, ganske 
kort før Corsar-fejden skilte ham og 
Goldschmidt.

Her ses mindepladen for
Meir Áron Goldschmidt.
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Frugtplantagen Baltica 
ved Bakkebølle Strand

Fortalt af arkitekt Hugo Rindom Bech,- red: Brian Devantie

I forlængelse af min bog Familiekrøniken Bech, berørte jeg begrænset min 
farfars ejendom, frugtplantagen Baltica ved landsbyen Bakkebølle syd-øst for 
Vordingborg. Jeg har fundet så mange oplysninger om dette sted, så jeg har 
valgt at  historien -om min farfars frugtplantage Baltica, skulle komme Lokalbe-
folkningen i Vordingborg til gode  siger Hugo Bech, - læs blot:

Min Farfar Peter Bech boede en tid inde i København, så havde han periodevis 
brug for en bestyrer på stedet, der kunne styre driften. Han var en meget travl 
mand, og optaget af sit organisatoriske arbejde bl.a. som formand for de danske 
gartnere og frugtavlere. Einar Wethal var en periode bestyrer på plantagen og 
han var gift med farfars datter Inger Wethal født Bech.

Erhard Henriksen var bestyrer på plantagen i en længere årrække.De 3 familier 
Bech, Wethal og Henriksen oplevede altså hver især nogle år på plantagen. 
Peter Bech var ejer i årene 1936 - 1960. Einar Wethal var bestyrer i perioden 
1936 -1942,og Erhard Henriksen var bestyrer i perioden 1942 - ca. 1962. Anders 
Peter Bech købte i 1936 plantagen Baltica ved Bakkebølle Strand, af et konsortie
Ejendommen Baltica  var dengang på 34 tdr land, Ejendommen gik helt ned til 
Storstrømmen - og hovedbygningen, resterne af en gammel gård (Toyegaarden) 
lå tilbage oppe på grunden.Jordstykket skrånede mod syd og beliggenheden 
tæt ved vandet,  var ideel for frugtavl.Der var da også ret mange frugtplantager 
på denne tid i det sydlige Sjælland og på øerne.Plantagens bygninger lå hele 35 
meter over havets overflade, hvorfor der fra ejendommener en storslået udsigt 
ned over grunden mod Storstrømmen.

Konsortiets historie startede i 1919, ejerne bestod af grevinde Moltke, Marien- 
borg på Fyn, godsforvalter Hammerich, Marienborg, overgartner Eriksen Marien-
borg og overretssagfører Salicath, Vordingborg. Årsagen til dannelsen af konsor-
tiet var, at overgartner Eriksen på en ø i Nakskov Fjord, Slotø - havde fundet et 
særdeles velsmagende æble, som han kaldte Slotø æblet. Det var meningen, at 
man ville dyrke dette på gården Klintenæs´ jord, og i første omgang blev går-
dens sydligste jorder tilplantet. Kort tid efter købte konsortiet også gården
Toyegården og plantede jorden til med samme type æble.Formålet med den 
omfattende tilplantning på de 2 gårde var at eksportere det velsmagendeæble 
til Baltikum (Estland Litauen, Letland og Finland) og deraf kommer navnet på 
plantagen: Baltica.

Botanisk  have har fået en kærlig hånd
Historisk Botanisk Have ved Borgterrænet i Vordingborg, der gennem flere år, 
efter Fl.  Kruses afgang, som Stadsgartner, har været misrygtet, kan tilsyneladen-
de nu se en ”pænere” fremtid i møde.

En større renovering af haven hvor alle bygningsdele i parken er blevet renove-
ret, er nu ved at være tilendebragt. Tagene på de små røde pavilloner er blevet 
repareret, flere steder er træværket skiftet ud. Rækværket i parken er blevet sik-
ret flere steder og ny maling er kommet til. Mange af Guldkuglerne er erstattet 
med nye kugler så det hele fremtræder virkelig flot. I efteråret gik kommunens 
folk i gang med at plante nye ting, flere steder var planterne ramt af svampesyg-
domme, og med foråret lige om hjørnet, kan vi nok forvente at besøge en have i 
fuldt flor.

Haven der er tegnet af G.N Brandt, der betegnes som en af Danmarks mest 
betydningsfulde landskabsarkitekter, kan i år kan fejre 100 år. Havens fødselsdag 
i forbindelse med Sankt Hans, er blevet fejret gennem en årrække  og det er 
også planen i år, fortæller Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme i 
Vordingborg Kommune, til Sjællandske Medier. - Vi er i gang med at planlægge 
en fejring i tæt samarbejde med museet. Der er en plan A og en plan B alt efter, 
hvordan corona-situationen ser ud til den tid, forklarer hun. - Det er jo kun en 
lille have, når man sammenligner med så mange andre historiske haver rundt om 
i verdenen, men den er enestående, fordi den ikke er en herregårdshave eller 
slotshave. Den er anlagt som en have til 
gavn og glæde for alle, med henblik på at 
gøre det til en lille historisk perle, forklarer 
Lise Hansen Thorsen.

Renoveringen kommer efter flere års de-
bat, hvor lokale borgere har kritiseret kom-
munen for at forsømme haven. I sidste års 
budgetforlig erkendte man, at der er skåret 
for hårdt i områdets budget i de senere år. 
Der blev derfor afsat seks millioner kroner 
til en ny pulje, der skal sikre en bedre vedli-
geholdelse af grønne områder, og en del af 
de penge blev øremærket til den historiske 
have. Det har også været på banen, at en 
forening af frivillige ildsjæle kunne overta-
ge pasningen af haven, efter inspiration fra 
Middelalderhaven i Stege.

 Selv om vinteren er
Botanisk have et besøg værd. 

Foto: Lisbeth Jensen
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Der var endda planer om at etablere en udskibningshavn, så forventningerne har 
været rigtig store. Jordtilliggendet blev omgivet af en læbeplantning bestående 
af grantræer, syren m.m.

Bestyrer Jens Gert Christoffersen boede på gården Klintenæs, og bestyrelsen 
blev udvidet med godsejer Collet fra Lundbygaard og Erhard Frederiksen fra 
Ørnehøj. Det viste sig imidlertid, at Slotø æblet slet ikke svarede til de store 
forventninger, og en del af træerne måtte podes om med andre sorter, hvorefter 
man først i 20erne frasælger gården Klintenæs og 16 tønder land til forlagsbog-
handler Juncker - og bestyreren flytter ned på Toyegaarden, der fra da af kaldtes 
Baltica. (Toyegaarden har navn efter en tidligere ejer Hans Andersen Toyesen)
Først i 30erne indser konsortiet, at det slet ikke var gået som forventet, og hele 
plantagen bliver solgt i 1936 til handelsgartner Anders Peter Bech - min farfar.
Købsprisen var 40.000 kr. Peter Bech var altså klar til at drive frugtplantage på 
Baltica fra sommeren 1936.

Da plantagen i sin tid blev anlagt var det udelukkende æblesorten Slotø, der 
blev plantet. Slotø æblet viste sig senere at være identisk med sorten Annie Eli-
zabeth. Sorten Slotø  var et  velsmagende - madæble, men det faldt  ikke rigtig 
i kundernes smag - i modsætning til konsortiets store forventninger. Man havde 
altså taget en uhyre stor risiko ved at satse på én bestemt æblesort. Særlig blev
dette et problem, da netop denne sort kunne springe bæringen over i flere år. 
Det var lagt an på stordrift, men når dette æble ikke var eftertragtet og endda 
ikke bar hvert år, så nyttede det jo ikke noget. Der var på plantagen plantet i alt 
5.550 træer.

Da farfar købte ejendommen ompodede han derfor mange af de eksisterende 
Slotø æbletræer til en række nye mere moderne sorter. Efter 2. Verdenskrig ven-
der lykken dog igen, idet Slotø-æblet af farfar blev eksporteret i stor stil til Øst-
tyskland via jernbane med indladning i banevogne på Bakkebølle Holdeplads.
Peter Bech indførte også selv enkelte nye æblesorter til Danmark fra USA og 
Canada, bl.a. æblesorten Lobo.

Peter Bech var internationalt uddannet gartner og havde derfor stiftet bekendt-
skab med moderne frugtavls- og gartneridrift i udlandet.

30’erne var præget af et samfund i krise. Arbejdsløsheden var stor, og det er da 
umiddelbart imponerende, at Peter Bech i denne krisetid, økonomisk har været 
i stand til at købe yderligere en ejendom. Man skal tænke på, at der ikke blot 
investeres i et køb af plantagen, men der skal derudover ydes en stor arbejds-
indsats med at forbedre plantagen. Dertil kommer at de nyplantede træer og de 
nypodede træer, ikke giver nogen stor høst de allerførste år, hvorfor man ikke 
kan forvente et afkast af nogen betydning.

Der er da også kommet nogen hjælp udefra, idet hans mor var ret formuende.
Hans far havde fra ca. år 1900 og de efterfølgende årtier både solgt og udstyk-
ket jord vest for Valby landsby. Det gav stigende jordpriser og gjorde familien 
velhavende. Man dyrkede derfor ikke jorden, men Bech-familien levede det 
gode liv i starten af det 20 århundrede.

Af tingbogen for ejendommen i Bakkebølle den 18.09.1940 fremgår det, at der 
udstedes et pantebrev på 20.000 kr. til ”Enkefru Maria Bech” ”Enkefru Maria 
Bech” kan ikke være andre end ”Enkefru Karen Marie Bech”, der er min
oldemor.

Det synes som om, at min farfar har fået et lån på 20.000 kr. af sin mor til køb 
af ejendommen Baltica. Pantebrevet i ejendommen gjaldt så som sikkerhed for 
lånet.

Peter Bech ansætter sin svigersøn Einar Wethal
Ved overtagelsen i 1936 ansætter Peter Bech sin svigersøn nordmanden Einar 
Olav Wethal som bestyrer på plantagen. Denne var den 03.06. 1932 blevet gift 
med Peter Bech´s ældste datter Inger Marie Bech i Hvidovre Kirke.I 1927 blev 
der bygget en ny bestyrerbolig til farfars datter Inger Bech og hans svigersøn 
Einar Wethal, på et hjørne af Stagegårdens jord, der ligger nord for Baltica.  
Bygningen ligger der endnu.Grundstykket til den ny bestyrerbolig blev mage-
skiftet med et tilsvarende hjørne af Balticas jord.

Peter Bech og hans arbejde for danske gartnere og frugtavlere
Min farfar Peter Bech var meget optaget af sit organisatoriske arbejde for de 
danske gartnere og frugtavlere, og det var derfor nødvendigt at have en betroet 
person, der i det daglige styrede driften på plantagen.
Ligeledes havde min farfar ansat sin søn - der altså var min far - til at være besty-
rer af gartneriet i Hvidovre.

Peter Bech´s datter og svigersøn Einar og Inger Wethal flyttede ind på ejendom-
mens hovedbygning, der blev kaldt ”Gården” formentlig ca. 1936 i forbindelse 
med farfars overtagelse af plantagen. Her bor de som bestyrerpar indtil 1942, 
hvorefter de flytter over i den nyopførte hovedbygning kaldet ”Baltika” Det var 
en stor villa i 2 etager og den eksisterer endnu. Den blev opført på et mindre 
tilkøbt jordstykke fra naboejendommen. Baltica var navnet på plantagen. Dette 
havde den fået ved oprettelsen i 1919, men navnet Baltica er oprindeligt nok 
valgt ud fra en tanke om en kommerciel identifikation af de
varer der skulle sælges fra frugtplantagen.

Da farfar bygger huset i ca. 1940 ønsker han formentlig at sondre mellem navnet 
på plantagen Baltica, og den nye bygning han selv opfører – Baltika.
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Der bygges nyt på ”gården”
Efter branden på ”Gården” blev der bygget et nyt hus på dette sted. Huset ek-
sisterer endnu, men er ombygget til ukendelighed. Der var oprindelig tale om et 
længehus, hvor bestyrerparret boede i den ene ende. I midten var der indgang 
til en ”borgerstue” til folkeholdet og et fælles ”das”. I den anden ende var
der stald til hestene.

Ordet ”borgerstue” er et almindeligt norsk ord, så måske har det været nord-
manden Einar Wethal, der har givet dette navn til folkerummet. Som en kuriosi-
tet kan fortælles, at der på loftet af bygningen var 2 store klokker. De gik i
gang, når en af lamperne på fyret ved stranden gik i stykker. Det var så et signal 
om, at der skulle skiftes en lampe i fyret.

På et senere tidspunkt sidst i 50erne blev noget af frugten kørt til gartneriet i 
Ishøj, derfra omladet og kørt på det nye Københavns Grønttorv ude i Valby. Det 
var min far, der stod for salget på dette tidspunkt.

På arkiv.dk kan man også se en række billede af æbleplukkere og karle på 
Baltica. Ved æblehøsttid ud på sommeren blev der ansat mange såkaldte 
æblekoner fra omegnen.
De plukkede og sorterede frugten, og karlene samlede derefter kasserne med 
frugt og kørte dem på lager i laden. Laden var en træbygning, der lå nede i 
plantagen. Den eksisterer ikke mere. 

Transporten fra plantagen hen til laden skete med hestevogn, hvorfor Baltica 
havde 2 heste til denne transport. Det var årsagen til, at der indrettedes en stald 
efter branden i 1942. Derefter blev hestene afløst af en grå Ferguson traktor.

Sydsjælland og øerne er særligt egnet til dyrkning af frugt på grund af det milde 
klima, som bælterne giver om vinteren, idet vandet holder på varmen, så man 
ikke om foråret får den strenge nattefrost, der nedsætter eller ødelægger be-
støvning og frugtsætning. Mange familier havde dertil frugttræer og frugtbuske 
i deres egen have.

Den første egentlige erhvervsmæssigt større drevne frugtplantage blev anlagt 
i Frejlev ved Guldborgsund på Lolland i året 1916 af C. Sass-Nielsen. Plantagen 
blev anlagt på et 28,5 ha areal, hvor jorden og klimaet passede til formålet.
Anlægget omfattede hele 23.000 æbletræer. Æblerne blev i jernbanevogne 
fragtet til København, hvor de blev solgt på Grønttorvet af plantagens egen 
kommissionær. Senere foregik transporten pr. lastbil.

Ved Peter Bech’s død i 1960 arvede hans kone Karen Ørum Oxvang plantagen, 
og hun valgte efter et par år at sælge den.

Peter Bech ansætter Erhard Henriksen som bestyrer
I vinteren 1942 ansatte min farfar Erhard Rasmus Henriksen som ny bestyrer på 
plantagen. Erhard Henriksen kom fra en gammel slægt, der i mange generatio-
ner før og efter har boet på egnen.
Erhard Henriksen havde oprindeligt som 20-årig været med til at plante de før-
ste æbletræer under den tidligere ejer på plantagen tilbage i 1919. Nu vendte 
han tilbage som 43-årig og blev ansat som bestyrer. Hans kone Anna Margrethe 
Henriksen, fik også et job på plantagen, idet hun blev såkaldt madmoder for 
folkeholdet.

”Gården” brænder
Bestyrerparret flyttede som nævnt ind på ”gården” i 1942, men blot 4 dage 
efter brændte gården ned til grunden. Årsagen til branden skyldtes, at en af 
karlene havde tændt op i en kakkelovn i gruekedelrummet.
Familien flyttede midlertidigt ned i et bjælkehus kaldet ”Mamsens Hus”, der 
ligger nede ved stranden. Huset tilhørte i flere generationer familien Mamsen
Da det nye hus er genopført flytter familien Henriksen tilbage til ”Gården”
Langs med Storstrømmen ved stranden lå i øvrigt enkelte andre huse - bl.a.
”Ellehammers Hus”, der tilhørte den danske opfinder og flypioner Jacob Christi-
an Ellehammer. Ellehammer´s bedsteforældre var født i Bakkebølle og han havde 
altså selv et sommerhus ved Bakkebølle Strand. Huset er nu en ruin

Peter Bech´s bliver skilt og gifter sig igen
Min farfar ejede plantagen i 18 år indtil sin død i januar 1960. 
Bestyrer Erhard Henriksens kone hjalp til i huset når Peter Bech og hans nye 
kone Karen var på besøg. Man fik besked om, hvornår familien ville ankomme, 
og så skulle huset forberedes med rengøring, opvarmning, madlavning m.v.

Birte Nielsen - der er en efterkommer af Erhardt Henriksen husker selv Peter 
Bech som en lidt bøs herre. Måske skyldes det den tidsafstand fra barnets op-
levelse af en voksen, men jeg kendte jo også godt som barn Peter Bech - min 
farfar - der havde en meget myndig optræden. Han blev af sin svigerfamilie
Wethal kaldt ”Bombo” - et navn der jo virker ganske bombastisk.

Peter Bech var et renaissancemenneske på godt og ondt. Han gik på ræve- og 
harejagt i plantagen, og strand- og havjagt fra sin motorbåd, der lå på svaj ved 
kysten. Han fiskede gedder i Storstrømmen, dengang det lave saltindhold i 
vandet muliggjorde dette. Farvandet mellem øerne var dengang kendt for sine 
store gedder. Peter Bech var udadvendt og selvsikker. Han påtog sig mange 
offentlige, ulønnede hverv, og han elskede selskaber og store forhold.
Desværre har jeg ikke selv nogen erindring om plantagen Baltica og min farfars 
virke der.
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Køberen var vekselerer og skibsreder fra København Bent Waagensen, der også 
havde købt en anden stor ejendom ned til vandet. Det var lystejendommen 
”Hjalet”. Vekselereren udstykkede plantagen Baltica til sommerhusgrunde, Bak-
kebølle Strand Dette skete i perioden 1962-1964.

Hovedbygningen på Baltica eksisterer som nævnt tidligere fortsat, men har fået 
udført et par tilbygninger, herunder gavl med en stor balkon og en større gara-
ge. I haven er der etableret et svømmebassin Over bygningens hoveddør er der 
fortsat indmuret en sten, hvorpå der står BALTIKA.

Den gamle majors erindringskasse
Dette er 4. del af min korte fortælling om en svunden tid

Efter en pause bl.a. på grund af redaktørskifte er jeg igen blevet opfordret til 
at fortsætte  beretningen om livet på Vordingborg kaserne med fokus på mine 
oplevelser. Det vil måske undre nogen, at jeg tilsyneladende husker meget så 
detaljeret. Jeg har heldigvis skrevet en flot erindringsbog om mit liv i Hæren, og 
den er på ca. 200 sider.

Som jeg skrev i del 3, så blev jeg med kort varsel og udenfor tur sendt til Cypern 
i FN-tjeneste. Det skyldtes, at 2 kaptajner peb så meget, at de fik lov til at slippe. 
Jeg skulle være operationsofficer (OO) og NK i et kompagni, som havde ansvaret 
for mere end halvdelen af den danske styrkes område. Jeg har jo valgt primært 
at skrive om oplevelserne i Vordingborgtiden, så derfor kun et par bemærkninger 
om Cypernopholdet fra november 1972 til ultimo maj 1973.

Min hovedopgave var at 
forhandle med de stridende 
parter, det civile FN-politi – i 
vores område danske betjente, 
og med hvem der ellers havde 
problemer. Selvom det var et 
kaptajnsjob, blev jeg hverken 
midlertidigt udnævnt eller fik 
højere løn! Forhandlingsklima-
et var positivt og kun engang 
imellem pustede parterne sig 
op. Først i sommeren 1974 blev 
det rigtigt alvorligt, da Tyrkiet 
under dække af de interne 

græsk-cypriotiske stridigheder angreb og besatte den nordlige del af øen. Mere 
om dette senere i del 5.

Jeg har valgt at bringe et par fotos fra min tur, som viser lidt om FN-styrkernes 
arbejdsbetingelser og lidt historie. Styrkens hovedopgave var fra observations-
poster (OP) imellem parternes kampstillinger at overvåge situationen og straks 
melde om uregelmæssigheder. De fleste OP’er lå højt og svært tilgængelige, så 
trafik af personel og forsyninger var udfordrende.

Til forsyningstransport op til OP Loutros havde vi hyret en lokal græsk-cypriot 
med æsel og fotoet viser den sidste del af turen, hvor man nærmer sig opholds-
huset (en såkaldte Nissenhut) for de 4 mand, som i 14 dage havde vagten. På 
toppen ses selve OP’en med FN-flaget, hvor der altid var en soldat på vagt.

Det andet foto er fra brønden i landsbyen Loutros, hvor vi sidder på den fine 
brønd. Den er sat op i 60’erne før Cypern blev selvstændigt, og pumpen er en 
Grundfos pumpe, så Danmark havde et godt ry på øen, hvor mange af sådanne 
brønde hentede vand op fra meget dybe boringer ned i klippegrunden. Fotoet er 
taget under et filmholds optagelser af vores dagligdag. Tilskuerne er forfatteren, 
min kompagnichef, major Erling Johansen fra Jyske Ingeniørregiment; bag denne 
ligger Peter Heydenreich, og damen er Peters mor Erna. Erna var gift med jour-
nalisten Carl Heydenreich, Jyske Tidende. Han var tilknyttet FN-hovedkvarteret i 
Nicosia, hvor man producerede missionens blad The Blue Beret plus radioudsen-
delser. Familien var 1 år øen og boede også i hovedstaden.

Der er 2 forhold vedr. vore soldater, som jeg særligt hæftede mig ved. Det ene 
var, at man altid kunne være sikker på, at vagterne på OP’erne altid var årvågne. 
Det var altid dem, som rapporterede først ved hændelser. Det andet var, at de 
altid prøvede at optimere f.eks. indretningen af deres Nissenhuts og telte mm. 
De var og er stadig innovative og tør godt udfordre ledelsen. Sådan var det ikke 
hos de andre landes styrker, som også talte svenske og finske. Jeg tillader mig 
derfor at postulere, at denne trang til at gøre tingene bedre er årsagen til, at vi 
som samfund klarer os så godt.

Jeg var nu en ældre premierløjtnant, og efter hjemkomsten fra FN-missionen 
tilgik jeg staben for 1. bataljon (dækningsstyrken). Jeg skulle arbejde med efter-
retningstjeneste og operativ planlægning samt selvfølgelig forefaldende sager. 
Bataljonstaben var en lille familie – 5 med stjerner på og et par sergenter og 
menige skriverkarle. Chefen var oberstløjtnant Chr. Frederik Hagen, en knalddyg-
tig officer, som både havde været lærer i krigshistorie og taktik på officersskolen. 
Han var også forfatter til bogen om 1864-krigen, som blev udgivet i forbindelse 
med 100 året for begivenhederne. Han var meget temperamentsfuld, men på 
den gode måde. Hans kemi passede slet ikke med regimentschefens, og en dag 
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da han rundede mit kontor efter et møde med obersten, råbte han ”jeg går al-
drig derop mere”! Hagen blev senere som oberst chef for 1. sjællandske brigade 
og sluttelig for Kampskolen i Oksbøl. Efter pensioneringen oprettede han en 
alternativ Forsvarskommission, hvor han sammen med andre officerer prøvede at 
påvirke den rigtige kommissions retning, men det lykkedes ikke.

Det var allerede fra starten besluttet, at jeg skulle på det obligatoriske Taktisk 
Kursus på Forsvarsakademiet til oktober. Der var jo også sommerferie, så det 
blev et kort men lærerigt ophold ved 1. bataljon. Jeg planlagde bl.a. en feltøvel-
se som bataljonen gennemførte på vejen hjem fra en Jægerspris udrykning. Med 
udgangspunkt i skovene ved Borup skulle bataljonen angribe ned mod Stevns 
med overgang over den vanskeligt passable Tryggevælde å. Fjenden var et 
kompagni fra Slagelse også med pansrede køretøjer. Markerne var lige afhøstet, 
så man kunne køre næsten overalt uden at forvolde større skader. Til trods for at 
der deltog ca. 40 PMV’er i øvelsens 2 døgn løb markskaderegningen kun på sølle 
ca. 200,- kr. Fantastisk! Senere skal I læse om markskader, som var anderledes 
alvorlige. Nu om dage kan man ikke køre meget på afhøstede marker, da disse 
bliver tilsået lynhurtigt igen.

Medio oktober måtte jeg så igen forlade kasernen for at studere krigskunsten 
inde i hovedstaden. Forsvarsakademiet holdt dengang til på den gamle rytter-
kaserne, Østerbrogades kaserne. Det er nu et boligområde, hvor selv kasernens 
flotte og bevaringsværdige ridehus fejlagtigt måtte lade livet. Enkelte bygninger 
er dog tilbage, f.eks. bygningen med ”Krudttønden”.

Jeg skulle nu i de næste 5 mdr. prøve at tilegne mig så megen lærdom, at jeg 
måske ville blive kompetent til at arbejde i stabe for brigade, division eller korps. 
Der var mange opgaver, men da jeg stadig var ungkarl, havde jeg tid til at for-
dybe mig i weekenderne. Mange af de øvrige måtte jo hjem til f.eks. det fjerne 
Jylland og opmuntre hustruer og de larmende småbørn. Der var også nogle 
seje hovedopgaver, som skulle vise 
højere magter, om man var egnet til 
de højeste stabsuddannelser. Som jeg 
senere vil berette, så udnyttede jeg 
ikke denne 
mulighed.

Kurset omfattede også ugelange ture 
til Jylland, men det vil givet trætte 
jer at læse om disse. En spektakulær 
episode vil jeg dog berette om. På en 
af turene boede min klasse på Byg-
holm Parkhotel i udkanten af Horsens. 

Bygholm er en gammel herregård med flotte bygninger. Kort tid før vi ankom var 
omfartsvejen for HV 10 netop åbnet, og for at bevare disse flotte avlsbygninger 
var vejen ført igennem disse og gravet passende ned. Men lastvogne er jo ikke 
altid læsset korrekt eller også kan de være ekstraordinært høje og forsynet med 
kørere, som ikke får læst advarselsskiltene ordentligt. Da vi ankom, kunne vi se, 
at der allerede var et par mærker over åbningerne, som ikke skulle være der. Om 
natten da vi lå i dybeste søvn i hovedbygningen torpederede en stor lastvogn 
med et mægtigt brag åbningen og hængte fast. Næste gang jeg passerede Byg-
holm var loft og tag fjernet på de 2 bygninger.

Efter veloverstået kursus tjekkede jeg igen ind på Vordingborg kaserne, og 
denne gang fik jeg lov til at blive der i 1 ½ år. Nu skulle jeg tiltræde en stilling i 
uddannelses- og operationssektionen i regimentsstaben. Jeg var også rettidigt 
udnævnt til kaptajn den 1. november 1973. Udnævnelsen var nu ikke længere 
kongelig, men delegeret til ministeren, og han gav ingen audiens!

Palaks Hotel
red: Brian Devantie 

- i Masnedsund var noget der blev kaldt Palaks Hotel (Per Laks Hotel) Det var et 
navn, som de fleste børn i Masnedsund ikke var i tvivl om hvor det var. Det var et 
meget stort Elmetræ, der stod tæt ved vejen på Stationsvej, på vejens nordside 
lå Hotel Søløven ved siden af købmand Meilsøe, skibsproviantering, (husker en 
fiskekrog kostede 1 øre). Vi børn havde, da jeg var dreng hængt et tovværk op i 
de store grene, så vi kunne fornøje os med svingture. Grunden til at Træet havde 
det øgenavn var at en havnearbejder, Chr. Christensen, Købmagergade 15, som 
havde øgenavnet ”Per Lak”, Far til Carlo og Frede Palak. Meget ofte sad han 
under træet  og drak sig nogle øller. Når han havde fået nogle stykker, kneb det 
med at gå over vejen og købe flere. Når der kom børn kom forbi,  kaldte han på 
dem, bad dem hente nye forsyninger til ham 
hos købmand Meilsøe der lå lige overfor. Det 
hændte også han fik for mange, så lagde han 
sig ned og sove, det var der ingen der tog no-
tits  af. Der var ikke så langt hjem, han boede 
i smøgen op til Kalvehave banens remise. Når 
først den var dampet lidt af trissede han hjem. 
Træet var hårdt angrebet af elmesyge og ikke 
haft blade i flere år. Det blev fældet i uge 41 
– 1997.

Det var træet til venstre
der blev kaldt Palaks Hotel
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Vordingborgdrengen der vandt 
den europæiske fodboldverden 

Red: Brian Devantie. 

I februar udgaven af Guldgåsen, gik vi tæt på en Vordingborgs stærke drenge, 
Farvehandler Åge Abraham. Satte focus på hans styrke i forbindelse med bryd-
ning, Danmarks stærkeste, endog tæt på at blive verdensmester.
I en anden artikel, for år tilbage, satte vi focus på Danmarks første professionelle 
fodboldspiller Vordingborgdrengen Fritz Andersen, der som ungt menneske,  fik 
en karriere og gennembrud i Brasilien. Han var søn af byens Borgmester, Redak-
tør og Biografejer, RF Andersen. Han spillede også i sine ungdomsår i Vording-
borg, med muligheder for at komme på Landsholdet, men da DBU erfarede at 
han havde spillet som Proff, i Brasilien, blev han trods en målfarlig herre, ikke 
udtaget til det Danske  Landshold.

Nu har vi sat focus på den stærkeste, den  første proff, så hvorfor ikke gå videre 
og pejle, os ind på de største lokale drenge. .Jesper D. Jensen, Europamester 
i Boksning. Kim Hyldgård, Nordisk Mester i boksning, alle Vordingborgdrenge. 
Morten Olsen, søn af Farvehandler Emmy og Alex Olsen, og hvilken karriere,  han  
målfast fik sig som fodboldspiller, trænergerning der endte med styring af det 
Danske Landshold. Det kan da ikke være mere lokalt end at sætte focus på ham.  
Morten Olsen professionel dansk fodboldspiller og tidligere fodboldtræner for 
det danske herrefodboldlandshold. Den 8. november 2010 meddelte han på et 
pressemøde, at han stoppede som landstræner for Danmark efter EM i 2012. 
[1] Knap et år senere, efter at Danmark havde kvalificeret sig til EM i 2012, blev 
Olsen dog enig med DBU om at forlænge samarbejdet i yderligere to år frem til 
efter VM i 2014. [2] Trods manglende kvalifikation til VM-slutrunden, blev kontrak-
ten yderligere forlænget med to år, til EM 2016.

Morten Olsen har, som en ud af kun fire trænere, formået at kvalificere det dan-
ske landshold til en VM-slutrunde. Ingen slutrunde, har dog været med medaljer. 
Morten Olsen spillede 102 A-landskampe og scorede fire mål på det danske fod-
boldlandshold i perioden 1970-89. Han blev kåret til Årets Fodboldspiller i Dan-
mark i 1983 og 1986 og Årets træner i Danmark i 2001 og 2009, A-landsholdet.
I sin aktive karriere var Morten Olsen kendt som en stor forsvarsstyrmand i rollen 
som libero, der også har en central rolle i det opbyggende spil - en egenskab 
som Olsen var nationalt såvel som internationalt anerkendt for. I årene før sin tid 
som libero havde han spillet andre pladser på banen, Ydermere var han anfører 
og daværende landstræner Sepp Pionteks forlængede arm på det legendariske 
danske landshold, der henrykkede fodboldverdenen med teknisk baseret og 
seværdigt, fremadrettet fodboldspil under VM-slutrunden i 1986 i Mexico. Olsens 

aktive karriere tæller følgende klubber:Vordingborg IF  B.1901, Cercle Brugge KV 
(1972-1976 Racing White Daring Molenbeck (1976-1980) RSC Anderlecht (1980-
1986. Mester: 1980/81, 1984/85, 1985/1986. Supercupvinder: 1985 . FC Köln 
(1986-1989.)1986: Finalist i UEFA cuppen, 1989: Sølvvinder i Bundesligaen.

Olsens karriere som træner tæller følgende job: Brøndby IF , mester 1990, mester 
1991, UEFA-semifinale 1990/1991 (fyret) 1. FC Köln  (fyret) Ajax Amsterdamme-
ster 1998, pokalvinder 1998 (fyret) Danmarks A-landshold (2000-2015), VM 2002 i 
Japan og Sydkorea: ottendedelsfinale, EM 2004 i Portugal: kvartfinale, VM 2010 i 
Sydafrika: indledende runde, EM 2012 i Polen og Ukraine: Indledende runde.

•	 Han	taler	fem	sprog:	dansk,	tysk,	engelsk,	nederlandsk	(flamsk)	og	fransk
•	 	Han	er	den	første	dansker,	der	har	rundet	100	kampe	som	både	spiller	og	

træner på et landshold i fodbold. Han er tidligere konkurrencegymnast. Han er 
æresborger i Vordingborg, hvor vejen til byens stadion er opkaldt efter ham: 
Morten Olsens Allé. Se anden artikel senere 

•	 	Han	er	passivt	medlem	af	Vordingborg	Idrætsforening	og	B.1901.	
•	 	Morten	Olsen	stoppede	som	A-landsholdstræner,	da	Danmark	ikke	kvalificere-

de sig til EM 2016 efter at have tabt samlet 3-4 til Sverige i playoff kampene. 
Hædersbevisninger 2010: Ridderkorset af Dannebrogordenen. 2016: 
DBUs Hall of Fame.

Da Morten blev æresborger i Vordingborg var der en lille 
festlighed i VIF`s klubhus.Formanden for ungdomsudvalget Brian 

Devantie,  får smilet frem, til højre HC Mortensen og Mortens Mor. 
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BESTYRELSE
Brian Devantie (formand 
og ansvarshavende redaktør) 2946 9786 hebri@mail.dk
Niels P. Christensen (kasserer) 2327 3140 ninori@privat.dk
Jørgen Larsen (sekretær) 2323 0570 mads.jensensvej3@gmail.com
Ulrik Jensen 6091 5867 ulrikjensen@nyraad.net
Peder Lundgaard 2175 3942 peder393@gmail.com
Søren Andersen (suppl.) 9133 4792 s.krus.and@gmail.com
Dorthe Wille-Jørgensen (suppl.) 2970 5227 d.willejorgensen@gmail.com

VORDINGBORG LOKALHISTORISKE ARKIV
Lokalarkivet og arkivleder: Berit Christensen, tlf. 5536 3817,

e-mail: lokalarkivet@vordingborg.dk

Lokalarkivet har til huse i KulturArkaden på Sydhavnen i Vordingborg.
Åbningstider: Tirsdag 10 - 16 ellers efter aftale med arkivaren.

I arkivets læserum og lokalsamling er der åbent i
bibliotekets almindelige åbningstid

FORENINGENS ADRESSE:
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vordingborg

e-mail: hebri@mail.dk

Ansvarshavende redaktør: Brian Devantie, 29469786, hebri@mail.dk


