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I borgens gyldne sale sig rørte muntert liv,
der hørtes skæmtsom tale og lystig tidsfordriv.

Kong Valdemar dér bygged så fast sit kongehus,
som det hans liv betrygged, til verden sank i grus.
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Billedet på forsiden er fra tiden omkring 1920 og viser en 
havn fuld af aktivitet. Bemærk hvor tæt skibets master rager godt i vejret. 

Der var travlt i Sydsjællands Masnedsund. Da broen blev sejlet ned, 
blev den nye Masnedsund Bro, hurtigt gjort klar. Se side 14-15.

Hospital omgivet af skøn natur
Red: Brian Devantie

Med accept og tilladelse fra Heidi Gøtz, der sammen med sin mand Henninger 
de kreative bag bogen Oringe - der var engang, kan medlemmer af Lokalhisto-
risk Forening  få lidt indsigt i de mange spændende artikler bogen indeholder.
Uanset Goldschmidts og  formentlig også en del af Vordingborgensernes be-
tænkeligheder ved anlæggelsen af et stort Galehospital, blev mester- arkitekten 
Gottlieb Bindesbøl imidlertid sat til at tegne sindssygehospital nummer tre i 
Kongeriget Danmark. Den 3. april 1858, blev 2 kvinder i midten af 30érne som 
de første patienter indlagt på den nye anstalt Oringe. Mens overlærer P.A. Klein 
i ” Vordingborg Købstads Historie” fra 1923, næsten overser eksistensen af Køb-
staden Vordingborg ellers største arbejdsplads, - men det skyldes muligvis dens 
beliggenhed i Vordingborg Landsogn, fremhæver en kollega udi Lokalhistorien 
L.P. Poulsen, lærer ved Vordingborg Realskole, i 1896 i sin lille bog Vordingborg 
og omegn, halvøen Oringe for at have en meget smuk og tiltagende beliggen-
hed.

L.P. Poulsen, betoner da også netop naturen, sammen med halvøens nogen-
lunde isolerede beliggenhed som udslagsgivende for Statens beslutning om at 
etablere et hospital for sindssyge på stedet.  Efter en grundig orientering om 
bygningerne, personale, patienter med mere, slutter forfatteren med at beskrive 
den ”overordentlige Naturskønhed” på den helt ned til kysten skovbevokse-
de del af Halvøen, som strækker sig bag 
”Hospitalsgården”, og er ganske spær-
ret for uvedkommende. Han oplyser 
endvidere at der på den nordlige side af 
”Oringe Marker” er fundet ”mængder 
af flintkiler og andre redskaber fra den 
grå oldtid, så det er sandsynligt, at der 
her har ligget et af Stenalderens Værk-
steder. Nu er der som tidligere nævnt 
masser af muligheder for at nyde  den 
skønne natur i området.

Besøg på Vesthavnen på Masnedø
Fredag den 17. september,  venter der vore medlemmer en oplevelse 

af de store, når Lokalhistorisk Forening kan byde velkommen, takket være  
forståelse fra Havnens ledelse, til et besøg på Havnen på Masnedø.

Så er det igen lykkedes, Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, at få en aftale 
i stand vedrørende et besøg på Vordingborg Havn, Masnedø. Vi har tidligere, 
med forståelse fra Havnens Ledelse, været omkring og med glæde lyttet til den 
imponerende udvikling,  der er sket gennem de sidste år,  til glæde for lokal- 
samfundet, en udvikling der forsætter, tilsyneladende i det uendelige.
Christina Mayland, en sprudlende, meget velorienteret dame med et ind- 
gående kendskab til havnens drift og kvaliteter, har sagt ja til at tage imod os 
fredag den 17. september klokken 15.00.

Christina Mayland arbejder også med skabe kontakt til Vejdirektoratet, så en 
repræsentant, fra byggeriet omkring den nye Storstrømsbro,  eventuelt kan løfte 
lidt af sløret for det store projekt, der også arbejdes med i og omkring havnen. 
At nævne og fremhæve, de mange tiltag der arbejdes med, vil være en uover-
kommelig opgave. Det vil måske også tage lidt af gnisten inden besøget, men 
har man lyst til at lytte med sker det altså fredag i september. I skrivende stund,  
kender vi ikke de nøjagtige regler i forbindelse med Corona restriktionerne, men 
da det er udendørs arrangement med masser af luft omkring, vil der næppe op-
stå problemer med deltagerantal, hvis der skal bruges mundbind, må man som 
deltager være indstillet på det.

Oringeporten
Det er imponerende hvad der sker på 

den store havn på Masnedø
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Fagenes Fest,- der var engang
Ja, man trækker lige lidt tilbage i kalenderen, sætter tankerne i gang

og pludselig dukker minderne frem, cellerne når ind til at man rent faktisk, 
på mere end en måde, også in side som deltager i Festlighederne, har været 

involveret i noget der var engang,- Fagenes Fest. Red Brian Devantie: 

Vi skruer lige tiden agterud og sætter focus på Fagenes Fest, der var engang. 
Nutidens ungdom, vil helt givet  ryste på hovedet og sige, hvordan kan man 
feste med et fag, men det kunne man i gamle dage og endda på et højt niveau. 
De fleste over 40 år, kender til dengang man arrangerede Fagenes Fest. Den 25. 
september 1938 blev dagen for arbejderbevægelsens hidtil største idrætsfest. 
Deltagerne startede med at samles på Grøntorvet i København for at modtage 
deltagerkort og programmer samt numre og bogstaver, »som straks sættes på 
Ryggen eller for Brændselsafbærernes Vedkommende på Brystet«   Den første 
Fagenes Fest i Vordingborg fandt sted i 1944, midt i krigens rædsler. Som nogle  
de første i hele Danmark, var der lokale energiske fagforeningsfolk, der fik den 
lyse ide,  at der måtte ske noget, også uden for København.  Ideen blev fulgt op 
af de erhvervsdrivende i Vordingborg og gennem årene helt frem til 1995, hvor 
det var sidste gang, jeg efter gennemgang af de lokale aviser, kan finde noget,  
der indikerer at der forsat, efter det år, var noget der lignede de gamle Fage-
nes Fester, men det blev altså til 51 år med de lokale festligheder, sjov, spas og 
ballade, altid  afviklet den første week end i august.

Gennem de mange år har der været 
mange tiltag, diverse og forskellige 
former for underholdning, de fleste af 
årene i Kirkeskovspavilionen, senere 
Medborgerhuset  for de musikalske 
indslag. Der var opstillet Tivoli, flere 
orkestre, sørgede for underholdnin-
gen og hele Vordingborg, bakkede 
op om dagene, der altid sluttede 
søndag med et stort og flot vogn-
optog, repræsenterende de lokale 
virksomheder og arbejdspladser, og 
der blev virkelig arbejdet med sagen. 
Medarbejdernes kreativitet, kombi-
neret med arbejdsgivernes forståelse, 
for at der skulle bruges tid og penge, 
gav mange flotte vogne, flere år med 
op til 20 vogne, det tog efterhånden 

af og på et tidspunkt var der kun 6 vogne i optoget. Men imponerende, når  der 
blev startet fra Sydhavnen op gennem byen, med Prins Jørgens Garde i spidsen,  
og der blev - afsluttet på Stadion, altid fulgt af en masse mennesker.

Aktiviteterne på Stadion, spændte vidt, i tidernes morgen, var det fortrinsvis 
tovtrækning parterne imellem, men sækkeløb, trillebørs væddeløb, cykelløb på 
Long John, den kendte 2 hjulede med lad langs jorden, og mange andre ting 
blev koblet på, en lagkage i hovedet, hånende tilråb. At plukke de enkelte
arrangementer ud, vil være en uoverkommelig opgave, men alt for at give 
publikum den bedste underholdning. Som tiden gik, den moderne teknik der 
begyndte at tage over, kombineret med ungdommens mange andre gøremål, 
blev der ikke tid, eller var det gnisten der manglede, Kombineret med den ene 
sammenlægning, efter den anden, af de mange fagforbund, løb tiden fra Fage-
nes Fest, der sluttede i 1995, En trist afslutning,  på noget der havde været en 
gang, skabt glæde hos de mange, der var med til at skabe det ene ”kunstværk” 
efter det andet, eller som deltager i de ting der var arrangeret, jeg selv var en af 
dem der var involveret, men værd at respektere.

De fik afprøvet nogle evner, givet en masse mennesker, inklusive sig selv, en 
anderledes oplevelse, når der blev kaldt ind til festlighederne. Desværre noget 
der nu bare huskes.

Vordingborg: Tidligere tiders Fagenes Fest genopstod  for en stund i Vording-
borg, lørdag 10. oktober 2015  klokken 11 da et historisk optog gik gennem 
Algade. Fra Lundby kom 20-25 udklædte Gønger, museet leverede middelalder-
klædte skytter og Dronning Margrethe 1 i al sin pragt blev kørt i åben cabang 
gennem gaden sammen med en håndfuld andre unikke hestevogne. Optoget 
begyndte klokken 11 med Prins Jørgen Garden i spidsen ved gågaden i 
Algade. Klokken 
12 ankom op- 
toget til Slotstor-
vet - hvorefter 
der var taler ved 
blandt andre 
borgmester Knud 
Larsen (V) og en 
repræsentant fra 
Museet. Herefter 
blev der serveret 
forfriskninger.Folkedans var en del 

af underholdningen
Vordingborg Køkkenet vandt flere 

gange med deres udsmykning
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Parti ved Vordingborg på 
Chr. den fjerdes tid

Red: Brian Devantie

I et tidligere nummer af  Guldgåsen, bragte jeg dette  billede af Nordhavnen 
med Gåsetårnet. Det har fået en af vore skarpsindige læsere til at reagere. Ikke 
fordi billedet var forkert, men Mogens Nielsen, er tilfældigvis indehaver af et 

større billede, samme motiv indrammet på smukkeste hvis. På bagsiden er hele 
historien gengivet. Det fylder lidt, skrevet med den Org. Tekstformulering,  ret 

interessant og  retfærdigvis skal vore læsere ikke snydes for helheden.- Læs blot.

Alt sommerlærken synger over vor by, 
Og guldgåsen glimter i det klare Morgengry,

Den milde friske vind bølger frem gjennem korn,
I den susende skov høres Hunde og Horn.

I vort Fædreland gives ikke faa byer, der have været langt betydeligere end de 
nu ere. Medens i andre Lande, f. ex. I England, mange Flækker have hævet sig 
til store og blomstrende Stæder, ja endog til Stæder paa flere hundrede tusinde 
indbyggere, har dette i vort Land, kun været tilfældet med Kjøbenhavn;  hvor-
imod mange ere sunkne ned fra anseelige Stæder til flækker og ubetydelige 
byer. De have deres Storhed i Fortidens Minder, der vel ere noget ydmygende 
ved den skarpe Modsætning til Nutidens Ringhed, men dog tiltale Folkets Følel-
se; de stolte ruiner- de synlige Spor af Fortidens Færd – fængsle Øjet og vække 
Beskuerens Beundring.

Vordingborg, Sjællands sydligste stad, deles Skjæbne med Roskilde, Ringsted, 
Viborg og Ribe. Især  er ligheden med den sidste Stad iøjnefaldende. Begge var 
betydelige Søsteder, begge havde Slotte, der på den Tid vare de anseligste i 
Danmark, og begge vare de Sæder for berømte Valdemarer.

Det gamle Navn Worthung eller Worthyng, hos Islænderne Wordungaborg, 
hos Saxo paa latin Ortunga, have Nogle villet forklare som Orethingsborg, af 
det Thing, der skal være blevet holdt på Ordet, eller den sandige Strandbred. 
Rimeligere er det dog at udlede Navnet af Varde, Bevogtning, fordi her allerede 
tidligt har været et Værn mod Sørøvere. Byens Ælde vides ikke med sikkerhed, 
vist er det kun, at den er meget gammel og har været til før Slottet. Det var 
omkring 1166, at Valdemar den store byggede den faste, dengang den bety-
deligste i Danmark. Den fik navn af byen og har igjen senere givet denne sit 
Navn. Valdemar den store opholdt sig ofte her, og den blev i den næste Tid, 

Kongernes hyppige residens. Den skjønne Omegn med de herlige skove, der 
indbøde  til Jagt, den gode Havn og den gunstige beliggenhed med Hensyn til 
Vendertogterne, af hvilke der dengang foretoges saa mange, Alt maatte bidrage 
til at gjøre den til Kongernes Opholdssted. Ofte samledes  Skibene her udenfor 
ved Masnedø, til Togt mod Venderne. Da det skulde skee, og Flaaden allerede 
var samlet, blev Kong Valdemar angreben af en hidsig Feber, og døde den  12te 
Mai 1182 paa Slottet, gjennem hvis vinduer han under sin sygdom med sorg 
havde seet Flaaden adsprede sig.

Ogsaa Valdemar Sejr opholdt sig ofte her, især paa sine gamle dage. Her gav 
han i Marts 1241, den fortrinligste af alle Danske love i Middelalderen, Den be-
rømte  jyske Lov, og her døde han kort efter, Skærtorsdag den 28de Mai 1241.  
Den næste Tid har kun sørgelige minder for Vordingborg, som for hele Danmark. 
Her kronedes Danmarks Sletteste og udeligste Konge, Kristoffer II med sin søn, 
Erik 1324 af Ærkebispen Esger, og herfra flygtede den feige konge efter Neder-
laget ved Gottorp, forladende sit folk og forladt af det, 1326 med sine skatte 
og sine sønner til Rostok. Befalingsmanden paa Slottet, en Saxisk Ridder, over-
leverede det strax til Grev Geert. Vel tog Kristoffer det tilbage, men kort efter 
mistede han det igjen, da det paa grund af Hungersnød matte overgive sig.
Men under Valdemar Atterdag, omgaves Slottet af en ny og herligere Glans. Da 
blev det istandsat, betydeligt udvidet og paany befæsted med stærke Ringmure 
og Taarne, saa at det blev anset for næsten uindtageligt. Denne Konge, der at-
ter kaldte den danske Flaade frem af det intet, hvortil den siden Valdemar Seiers 
dage var sunken ned, lod indrette boliger paa den smalle, skovbevoksede Odde 
Knudshoved for et antal faste Søfolk, som han anvendte i sine krige mod Han-
sestæderne. Det var nemlig nærmest med Hensyn til disse Haves Voldsherrer, at 
han havde ladet Slottet saa stærkt befæste og bygget det højeste Taarn, Gås-
etaarnet. Paa dets tinde satte han en forgyldt Gaas til spot for Hansestæderne, 
og indenfor dets tykke mure gjemte han de Fanger han tog fra dem. Paa deres 
Krigserklæring svarede han, overensstemmende med Tidens Aand og Tone, med 
bidende Haan.

Seven und seventigh hensen,
heflt seven und seventigh gensen
wo mi den gensen nich an biten,
na den hensen vrage ich nich en shiten

Guldgåsen skal Erik af Pommern siden have 
taget med sig, da han forlod Riget i 1438 og 
drog til Gulland. Slottet var under Valdemar 
Atterdag det største og skønneste i Danmark.
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Kong Valdemars Plads
Tekst og Foto. Klaus Lohmann

I Vintersbølleskoven ligger Kong Valdemars Plads. Navnet stammer fra Valde- 
marernes tid på Vordingborg slot. Langdyssen ”Valdemars Plads midt i Vinters-
bølle Skov mellem Dehnshytten og den røde skovhytte blev anlagt i bondesten-
alderen omkring 3.400 f. Kr. Dyssen er blevet afgravet, plyndret i gammel tid, og 
fremstår nu som en ruin af de tidligere to jorddækkede gravkamre. Højen blev 
fredet frivilligt i 1868. En særlig sten med et ca. 20 cm. hul i, har sin helt egen 
historie og sagn. Der er mange teorier om hullet i stenen, kan det være et sol-
tegn til de gamle guder i  broncealderen. Nogle mener, at Kong Valdemars hest 
skulle ligge begravet under stenen. Et andet sagn går på at Kong Valdemar,  
under en vildsvinejagt,  red efter vand til en såret jæger og i angst for ikke at 
redde jægerens liv, smældede kongen med pisken,  det gav rillen i stenen, ud 
af hullet i stenen,  sprang der vand,  som kongen bragte til sin jæger. En anden 
teori,  er at Kongens hest trådte så hårdt på stenen, at der sprang en kilde op fra 
hullet. Vandet i hullet skal  have en særlig effekt mod blandt andet vorter. Hvis 
du tager mønterne fra hullet, får du alle de vorter som kilden har helbredt, 
så stjæl ikke mønterne for guds skyld, men husk at lægge mønter i hullet til 
Elverfolket.

Hele Vintersbølleskoven, der hørte til Vordingborg Rytterdistrikt, var indhegnet 
med med en vildtbane, man kan endnu se resterne af hegnet på kanten mellen 
skoven og Bøgestrømmen. Der levede mange vildsvin og på de respektive jag-
ter, blandt andet Kristian den femtes jagt i 1692 blev der nedlagt 33 vildsvin. 

Generalforsamling
torsdag den 19. august

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 19. august 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 rund af de kulinariske oplevelser de 
gennem mere end 30 år på Babette, men også som værter ved store firmaarran-
gementer 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 Vording-
borg. Startede som ungt 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 væ-
rende 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 torsdag den 19. august 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: mads.jensensvej3@gmail.com
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Hvorfor hedder det egentlig sådan
Red: Brian Devantie

Hvordan man rent faktisk er kommet frem til de mange vejnavne der eksisterer, 
naturligvis ikke kun i Vordingborg, står ofte hen i det uvisse og dog. Når man 
sammenligner med andre byer, er der ofte mange vejnavne,  man kan nikke 
genkendende til,- de findes også i vores by. Det er fortrinsvis: Navne med natur, 
frugt, eller fugle,eksempel Bøgevej, Lupinvej, Ærtevænget, Fasanvej, Drosselvej, 
der går igen de fleste steder, men der findes virkelig mange navne i Vordingborg 
der skiller sig ud fra mængden. Bag ethvert gadenavn, gemmer  sig en lille hem-
melighed,- en begivenhed, der har haft særlig betydning for byen.
Mange gange er det nemt at forstå,  hvorfor det hedder, lige netop det, det gør. 
Andre gange er det ikke helt så indlysende, og det har måske også givet en og 
anden, grund til at undre sig. For år tilbage udgav Lokalhistorisk Forening for 
Vordingborg, en lille Guide om de lokale bynavne, men hvad er lige netop histo-
rien bag dem. Jeg har fundet frem til nogle af byens skjulte fortællinger. Mange 
er af ældre dato, men vi kommer jo ikke uden om at Morten Olsen, landsholds-
kæmpe med kampe langt over hundrede for Danmark,  er blandt de nye navne,  
der er kommet på bykortet i Vordingborg. Det hører faktisk til undtagelsen  at 
nulevende personer,  får opkaldt vejnavne efter sig, men det er relevant,  når 
man på vejen til det lokale stadion, bruger navnet Morten Olsens Alle, Afgjort 
en cadeau til Morten.

Mange af de andre vejnavne, er også hentet fra personligheder,  der har haft 
relationer til Kongebyen. Hvis vi skal starte med A, er det naturligt at der sættes 
focus på Absalonsgade: beliggende i Boulevardkvarteret, opkaldt efter biskop 
Absalon, 1128 til 1201, der var Valdemar den stores Fortsbroder.

Algade: der i den vestlige ende hed Adelgade, desværre nu langt fra fortidens 
aktive del af Vordingborg, er gennemgående i næsten alle byer. Arrebovej, op-
kaldt efter Anders Arrebo, sognepræst med en noget usædvanlig karriere. Som 
22 årig kaldet for præst for Slotsmenigheden i København. Som 31 årig biskop i 
Trondhjem. Præst i et par år i svenske Malmø, inden myndighederne forbarme-
de sig over ham og gavn ham et ”bondekald” i Vordingborg. Det lykkedes med 
Chr. den fjerdes hjælp at få ham afsat: Formedelst sine letsindigheds bedrifter, 
fagter og gebærder og det endte med kaldet i Gåsetårnets by. Badstuegade: 
er opkaldt efter området hvor Badstuen og Badstuesøen, samt Valdalsparken 
nu ligger. Baistræde: en lille sidevej til Algade er opkaldt efter en købmand ved 
navn Bais der omkring 1850 ejede ejendommen Algade 95.
CC Halsvej på Iselingen udstykningen er opkaldt efter en jurist, dansk konseil-
præsident 1857-59.I en periode også udenrigs,-og kulturminister. Carit Etlars-

vej: er opkaldt efter forfatteren Carit Etlar, 1816-1900, manden der skrev den 
berømte roman, Gjøngehøvdingen, om Snaphanen Svend Poulsen Gønge. Carl 
Blochsvej på Iselingeudstykningen er efter Grafikeren med samme navn, kendt 
for sit maleri på Sønderborg Slot af Chr. II i fangenskab. Carl Plougsvej: Opkaldt 
efter forfatter og redaktør af fagbladet ”fædreland”.

Chr. Mathisensgade: opkaldt efter en ejer af tidligere hotel Valdemar. Chr. Ri-
chardtsvej: er efter digterpræsten, der foruden at skrive en række af vore kend-
te sange, også skrev teksten til Weyses opera ”Drot og Marsk”. Chr Winthers-
vej:  opkaldt efter Christian Winther, Præst i Fensmark. Constantin Hansensvej: 
har fået navn efter en af de berømte guldaldermalere. Ikke ligefrem navne der 
relaterer til Vordingborg som helhed, men blandt de mange kunstnere der 
boede på godset Iselingen, finder vi andre navne, som netop vedkommende. 
Hammerichsvej, Fengersvej, Jørgen Roedsvej med flere. Hammerich oprinde-
lig Rektor, giftede sig til Iselingen Gods.
Lokalt kommer vi tættere på Clemensmindevej i Nyråd, opkaldt efter en beboer 
der boede i området. Evaldsvej: i tiden omkring århundredeskiftet 1900, havde 
familien stærke relationer til Vordingborg. Faderen Carl Ewald, havde sønnen 
Jesper, der er født i Vordingborg, men begge har i deres litterære produktion 
beskæftiget sig med byen. Falunvej: opkaldt efter en svensk venskabsby, Florke-
vej: betyder en åben plads mellem skovene.
Goldschmidtsvej: er opkaldt efter satirikeren og forfatter med fornavnene Meir 
Aron. Hans debutroma ”En Jøde” var inspireret af livet i Vordingborg hvor han 
var født.

Grundtvigs Alle: efter digterpræsten Frederik Severing, 1783 - 1872, en ældre 
herre En af de første mange salmer han skrev er ”Dejlig er den himmelblå” og i 
øvrigt en af de hyppigst repræsenterede digtere i den danske salmebog.
H I Hansensvej:  opkaldt efter indehaver af Vordingborg Mejeri der lå Valdal, 
i folkemunde Vandmejeriet. H I Hansen, var jo også, for mange år tilbage, et 
kendt Gartneri der lå i Valdamarsgade med jorde omkring Badstuesøen. Gartne-
riets jorde blev i øvrigt eksproprieret til Vordingborg kommunes gamle rådhus. 
Det pudsige ved det navn er,- at i den ene ende af vejen står der H I Hansensvej 
i den anden ende H J Hansensvej.
Heibergsvej er opkaldt efter digteren og satirikeren Peter Andreas Heiberg, 
født i Vordingborg 1758. I 1799, kun 17 år gammel blev han landsforvist for sine 
skriftlige revolutionære tendenser. Han døde i Paris 1841.
Hjalet I eventyret om fjeren der bliver til fem høns omtaler H C Andersen ”Hja-
let” som det sted hvor hønsene tilbragte natten. Vejen har dog fået navn efter 
Forlagsboghandler Hagerups herskabsvilla Hjalet der ligger for enden af vejen, 
bygget først i 20´erne. 
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Ingemannsvej: Bernhard Severin Ingemann blev berømt for en lang række hi-
storiske romaner om store skikkelser i Danmarkshistorien. Han skrev også en del 
sange: I østen stiger og Dejlig er jorden.
Klostergade: Her lå i den katolske tid et Helligåndskloster. Ordenen blev stiftet 
i 1100 tallet. Det var de såkaldte Duebrødre der drev stiftelser for fattige  og 
syge, se side 19.
Krægerstræde: Her begyndte oprindelig hovedvejen til København. Da vejen i 
sin tid blev anlagt lå der en plantage med Krægetræer. Kræger - rosinblomme 
- krier. Gamle krægetræer kan findes over det meste af Ærø. Typen er en lille 
mirabelblomme, og den var tidligere et ret almindeligt dyrket frugttræ på øen. 
I dag findes den for det meste vildtvoksende. Af vildtvoksende blommer her i 
landet findes der kun kræge og den endnu mere småfrugtede slåen.

Prins Jørgen Alle: Prins Jørgen, var Frederik III´s yngste søn.I 1670 blev han 
herre til Vordingborg Slot og Len. 
Sankelmarksvej:  Sankel-
mark er navnet på en lands-
by, der ligger 7 km syd for 
Flensborg. Her kæmpede 
Falsterske Fodregiment fra 
Vordingborg i 1864. 
Valdemarsgade: Opkaldt 
efter Valdemarerne, hen-
holdsvis  den store, Sejr 
og Atterdag. Vejen hed 
egentlig Nygade- Det sam-
me gælder Volmersgade. 
Det er efter fordanskning af 
navnet Valdemar.
Wesselvej og Aagardsvej: 
Begge opkaldt efter 2 ejere 
på Iselingen. Wessel dog 
kun i 5 år.

Morten Olsen ved indvielsen

Prins Jørgen Garde har 
75 år´s fødselsdag

Red: Brian Devantie

Man husker det som var det i går, naturligvis afhængig af hvilken årgang man er, 
men når talen falder på byens garde Prins Jørgen, sætter det tankerne i sving. 
De fleste nikker anerkendende og med glæde,  husker de mange oplevelser, 
drengene, (nu også piger) med deres musikalske evner, har givet et utal af 
mennesker, gennem 75 år år. Fordelt med besøg i byer, over det meste af 
Danmark, samt flere steder i udlandet. Ja tiden løber, siden der blev startet op, 
rent faktisk i 1945, da den daværende erhvervschef i Vordingborg, Per Jahn, 
spurgte major Svend Knudsen, om  han kunne tænke sig, at være leder af en 
Drengegarde. Turistforeningen ville forsøge at oprette Prins Jørgens Garde. 
Baggrunden var jo Prinsens tilknytning til Vordingborg Slot og den marchmelodi, 
der indledte presseudsendelserne under krigen.

Majoren påtog sig hvervet og gik straks i gang med forarbejdet. Der krævede 
en enorm indsats, hvis det ikke skulle ende med at blive en døgnflue. Det har nu 
75 år efter, vist sig at det var en klog beslutning, omend det krævede et kæmpe-
arbejde, at sætte så stort et projekt i gang. Gode forbindelser til Tøjhusmuseet, 
åbnede mange veje, Der var kommet ny erhvervschef Poul Mortensen, men han 
havde de samme intentioner. I fællesskab fandt man frem til den nuværende 
uniform. Våbnene fra den tid var også et problem. Tøjhusmuseet var imidlertid 
indstillet på at det skulle lykkes og stillede lanser, paradevåben, sabler med 
mere til rådighed for en rimelig pris. Sidevåbene er fra en nyere tid. Feltherrens 
regiment i Vordingborg som Prins Jørgen blev æresoberst for, var det første 
regiment her i landet, der bar ensartede uniformer. Det lykkedes, igen på grund 
af gode forbindelser, sidst i 1945, at skaffe klædet til uniformer fra Hærens 
Klædefabrik, så man kunne præsentere de originale farvede uniformer. Næste 
opgave var at udvælge drenge i alderen 7-14 år til hele korpset. Der mødte 300 
drenge op til session i 1945. Det var i udstillingslokalet på det gamle hotel Kong 
Valdemar i Algade, og der blev sorteret efter alle kunstens regler. De drenge, 
der kunne spille et instrument, slap lettere igennem nåleøjet. Det voldte lidt 
problemer i starten, hvor hele flokken, skulle formes til en elitegarde med streng 
disciplin. Juul Eivig, instrumentmager og Tage Christoffersen fra 5. regiments 
Musikkorps, tog sig af det musikalske.  Andre, flere med militærbaggrund,  
klarede opgaven med vagtkorpset. Den 30 juni 1946, blev Garden vist for første 
gang i fuld uniformspragt. Næste gang var den 26. september 1946, Chr.  den 
niendes fødselsdag, hvor garden marcherede fra den gamle gymnastikbygning 
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Den gamle bro fik en trist skæbne
Red: Brian Devantie

Har du egentlig tænk over - at når skibe skulle igennem den gamle svingbro  
fra Masnedsund til Masnedø, (den blev sejlet ned 12. december 1935), hejste 
skibene et broflag for at gøre opmærksom på at de ville igennem broen, Brovag-
ten gik så ud på midten af broen, hvor der stod en stålmast med 3 kurveflettede 
kugler. 1 kuglehejst,   betød at Brovagten havde set skibet ville igennem og det 

skulle vente, der var tog på vej. Når toget havde passeret, blev der hejst en kugle 
mere, hvis  skibet kom fra vest, Var det fra øst kom alle 3 kugler op. Da broen 
blev bygget i 1884 var der mange skibe, som kun havde sejl, de måtte varpe sig 
igennem. Fremgangsmåden ved varpning  var: når et sejlskib kom og skulle gen-
nem broen, anløb skibet bøjen, hvor den blev fortøjet. Så blev der sendt mand-
skab afsted med skibsjollen og en rulle tovværk til bøjen modsat broen, hvor 
tovværket blev fastgort. Så roede mandskabet tilbage til skibet med den anden 
ende af tovværket. Ved hjælp af gangspil og armkræfter kunne de så hale skibet 
igennem broen.
Dertil var der på begge sider af gennemsejlingen, ca. 50 meter, anbragt varpe-
bøjer, store flade jerncylindre ca. 2 m i diameter og 1 m høje med en træfinder 
foroven. Ovenpå et stort jernøje til fastgørelse af tovværk. På undersiden også et 
øje, hvori ankerkæden var hægtet fast. Disse bøjer blev om efteråret skiftet ud 
med store spidsbøjer, som isen kunne passere over. Det var folk fra DSB som om-
byttede dem. Hertil havde de en stor sort pram, nærmest som en stor kasse med 
noget hejseværk. Så kunne de få fat i ankerkæden og hale op, så udskiftningen 
kunne foretages. På bunden var der et stort støbt jernanker ligesom en paraply. 
Dykkerklubben fandt i juni 1971 et som står udfor deres klubhus i Sydhavnen. 
På det brofag der udgik fra Masnedø, var der mod øst, ca. 5-10 m ude i vandet 
udvendigt for broen, anbragt et par Davider, hvori der hang en lille redningsjol-
le, 12 fod, klinkbygget på svøb, spejlgattet og hvidmalet. Den havde DSB og lå 
ved Masnedø længe efter at den gamle bro var væk. Båden blev vedligeholdt i 
mange år, men sidst i 40’rne,  tog Gjedde Christiansen fra Ore, til Næstved. På 
banedistriktskontoret fik han fat i chefen og spurgte om han kunne købe den. De 
blev enige om 75 kr. Den blev senere monteret med en lille motor, så den fik han 
megen glæde.

ad Algade til Slotstorvet. Turistforeningens formand overdrog garden til Byens 
Borgmester, ligesom garden blev præsenteret for en række prominente gæster. 
Statsradiofonien var til stede og optog begivenheden. Efter en March gennem 
det meste af byen, sluttede festlighederne med en fest for drengene med foræl-
dre i Kirkeskovspavillonen.

Det har gennem årene, udviklet sig på en flot måde, et utal af oplevelser, ikke 
kun for dem, der har været med i Garden. De har alle levet op til det, det kræver 
at være medlem af en Danmarks bedste ”garder” overalt hvor de deltager,  er 
de i top. Flere steder i Udlandet hvor de har været i skarp konkurrence, er de 
vendt hjem med flere flotte priser og store anerkendelser. Man kan så i dag 
glæde sig over, at flere af drengene er kommer langt i i musikkens verden. To 
af dem helt på toppen, Kim Kristensen, lige udnævnt til at være Majestætens 
Topchef og Søren Rønlev, Stabstambour i livgarden. Tillykke med det, en hilsen 
og stort tillykke med de 75 år, til Prins Jørgens Garde, skal der med stor aner-
kendelse også sendes fra Lokalhistorisk Forening for Vordingborg.

Prins Jørgens Garde på trækker op 
Foto: Ulrik Jensen

Broen efter påsejling
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Hundrede året for 
genforeningsten i Udby

Red.: Lis B Jensen- Brian Devantie. Den 30 juni 1921 stod  projektet til minde 
om Sønderjyllands forening med Moderlandet, klar til indvielse i Udby.

En trekantet plads i Udby, hvor vejene deler sig, var der indtil 1920 stenplads. 
Det vil sige at her samlede man sten til at lægge i vejene. Her sad stenslagerne 
bag deres skærme, som Aakjær har beskrevet i sangen om Jens vejmand, der sid-
der der bag skærmen. Udover sten var der brændenælder og andet højt ukrudt. 
Borgerne i Udby, mente at lige netop denne plads. ville være velegnet og skabt 
til at anlægge en genforeningsplads. Området var for stort til, at der kun blev sat 
en sten, af fælles interesse blev man enige om, alle som ville være med, og som 
boede i Udby, kunne få en sten med deres monogram. Bylauget ejede pladsen. 
Efter en rundspørge kunne man glæde sig over at 30 personer efterkom opfor-
dringen og i enighed blev pladsen etableret. Den store sten er ligesom Grundt-
vigs mindesten på Kirkebakken hentet  i Lekkendes skove og foræret byen af 
Grev Raben Lewetzau, Stenen blev fundet af den daværende skovrider Jacobsen.
Kunstmaler Ove Haase lavede et udkast til stenens udsmykning, et stort skjold 
med inskriptionen: ”Fremtid gro af dyre minder”, for Sønderjylland 1920.

Stenhuggerarbejdet  blev udført af Niels Jørgen Hansen, Grumløse. Samme per-
son huggede også monogrammer og symboler i de små sten.

Den 30 juni 1921 var pladsen klar til indvielse af stenen. Der var plantet buske 
og træer, en eg blev plantet bag stenen., Iflg en skrivelse er jeg blevet bekendt 

med , at Marie Larsen, født Madsen erindrer der blev lagt et dokument i Grund-
stenen, som et budskab til efterslægten, desværre er hun ikke bekendt indholdet 
af brevet. Ved indvielsen bød, Gdr. Christian Madsen velkomme til alle i og uden 
for Udby og udtalte: Vi borgere, har rejst denne sten til minde om Sønderjyllands 
forening med moderlandet Danmark. Jeg tror vi har gjort en god gerning, fordi 
vi dermed styrker den nationale følelse, at vi har noget at værne om. Vor natio-
nale ret, forpligtelser og ejendommeligheder. Disse er blevet til under de vilkår, 
hvorunder vi lever.

Det samme har Sønderjyderne følt under Ågets tryk, men dog bevaret håbet og 
er nu forenet med os. Under trykket har der hos Sønderjyderne dannet sig noget 
tvivlrådigt som har sat sit præg på dem. Men i grunden er de danske, og hvis 
vi forstår vor opgave, vil den næste slægt værne om denne sten, der er sat til 
minde om Genforeningen. Pastor Haase, talte om inskriptionen på stenen og pe-
gede på minderne, der skal bygge bro. Pastor Monrad Fratzen, Øster Egesborg 
holdt foredrag ud fra ordene: Slutte kreds og stå fast alle Danske mænd,- sagt for 
hundrede år siden,

Mindestenen omkranset af de mange sten 
mellen den grønne beplantning på området.

Ved indgangen fra Violvej til Kirkeskoven står denne store sten til 
minde om genforeningen. Rejst af de Danske Forsvarsbrødre
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Hemmelig Løngang og vilde jagter
Red: Brian Devantie. 

Med accept og tilladelse fra Heidi Gøtz, der sammen med sin mand 
Henning er de kreative bag bogen Oringe - der var engang, kan medlemmer 

af Lokalhistorisk Forening løbende få lidt indsigt i de mange spændende 
artikler bogen indeholder. 

Ifølge den lokale overlevering skal der i tidernes morgen, have været en under- 
jordisk løngang under vandet fra Vordingborg Slot til Oringe. Denne noget vidt-
løftige påstand findes på tryk i de erindringer fra barneårene i Vordingborg, 
som den kongelige skuespillerinde, senere Pastorinde i Rekkende, Pauline 
Petersen,- født i -1803, i midten af 1850 erne nedskrev.

I følge fruen, hyggede byens børn sig med leg, i dag langt væk fra hverdagen, på 
byens borgruin. Det skete i en muret hvælvet kælder under to vældige Kasta-
nietræer, hvor nedgangen til løngangen skulle være placeret. Som dokumenta-
tion for ægtheden af historien fremhæver Pastorinden at en byfoged ved navn 
Thaning, skulle have forsøgt sig flere gange, men at ”de mefitiske Dunster” der 
mødte dem ved nedstigningen var så kvælende at de måtte opgive forsøget.

Fruen erkendte da også på sine ældre dage, at der nu hverken findes træer, 
kælder eller personer, der kender noget til løngangen, der skulle forbinde de to 
enheder. Hun slutter dog med at konkludere: den vil nok blive  fundet engang. 

Historier af den slags med hemmelige løngange kendes fra en stribe andre dan-
ske klostre og borge, og fra lige netop Vordingborg eksisterer beretninger, hvor 
det er kælderen under Gåsetårnet, der er afsæt for en tunnel til Oringe. Endnu 
omkring 1700 tallet kaldes skoven på Oringe Wolmars eller Kong Valdemars 
skov. De velkendte sagn om Valdemar atterdags vilde jagter og ridt. Ikke mindst 
gennem de af ham elskede sydsjællandske landskaber- er således her bevaret op 
til nyere tid. I dag er det en skovstrimmel nord for Rosenfeldt der er opkaldt efter 
Valdemar.

I Resens atlas fra anden halvdel af 1600 tallet er der ved Færgegårdsvej tegnet 
en bygning med navnet Oringe huus, øst for er området fortsat skov og uden be-
byggelse. Ved salg af kongelige ryttergods i 1774 overgår ejendommen, hvorpå 
der også lå et teglværk, til privat ejendom. Efterfølgende opføres hovedgården 
Marienberg, som indtil en brand i 1877, netop lå overfor den nuværende opkør-
sel til Oringe, med tilhørende marker hvor nu Mosebakken ligger. Det er sikkert 
heraf, navne som Marienberg Skole, Marienbergvej fremkommer. Marienberg, 
der oprindelig ejede Oringe Halvøen var en parcel under Iselingen. 

Har du egentlig tænkt over…
 - at der ved Kirkeskoven har ligget et Helligåndshus med kirke og kirkegård.

Disse klostre var ofte tillige hospitaler, hvor syge kunne finde pleje. Da hospitalet 
havde brug for at kunne samle almisser, formoder man, der engang må have gået 
en vigtig vej forbi stedet, måske derfor vi i byen har Klostergade ..? Sortebrød-
rene, dominikanerne, eller Herrens hunde som de også blev kaldt, var især kendt 
for deres store lærdom. De har været i Vordingborg. Et Sortebrødrekloster skal 
være stiftet i Vordingborg år 1253, det er også nævnt i år 1261, men ingen ved 
hvor det har ligget.

Efter skiftende ejere frem til 1850, erhvervede kammerherre og generalmajor 
Oscar O `Neill Oxholm, som i 1844 havde købt Rosenfeldt, området som han 
senere solgte til den danske stat. Pauline Petersen fremhæver i sine mange 
erindringer om Vordingborg også den lille stråtækte Hytte, formentlig thehuset,  
dengang beboet af en enke med 2 døtre, hvoraf den ene havde beholdt skovfo-
gedtjenesten efter sin fader.

Det gamle Thehus fra omkring 1900, 
er moderniseret siden
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