
Guldgåsen 
Nr. 4 I 33. årg. I December 2021

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg

Guldgåsen Guldgåsen 

I ruiner nu ligger Kong Valdemars slot,
Tidens Bølger har slettet de spor, han har trådt;

men i duften af hyld og Syr´en og jasmin,
og af Valdemar-rosen på slottets ruin,

os et andepust naar, af din henrundne Vaar,
du lille, du smilende By, Vordingborg.

Tekst Allan Jacobsen - Musik: Jul. Jørgensen
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Kære læsere, dette er sidste nummer af Guldgåsen år 2021. 
Men vi er klar til nye opgaver. Ved indgangen til det nye år, 

vil bestyrelsen ønske alle medlemmer, der støtter op om foreningen, en rigtig 
Glædelig Jul, samt et velsignet Nytår. På gensyn i 2022.

Billedet  på forsiden hvor Kongeskibet, ”Majestætisk”, glider forbi Masnedø-
værket, gennem Masnedsundbroen, er et billede, der aldrig kan opleves mere. 

Masnedøværket, med de store skorstene, de gamle store kraner, der har lempet 
tonsvis af kul er forsvundet. Nye planer hos Bane Danmark, er ensbetydende 
med, at den gamle Masnedsund Bro´s, funktioner er forbi. Broklappen er låst 
fast, samtidig er der parallelt på sydsiden, bygget en lavbro til Jernbanen, så 

gennemsejling  med større skibe er fortid. A pro po fortiden.
På en sejlads med kongeskibet, hvor Lods Sørensen havde overtaget ansvaret, 

var Kong Frederik den niende med. Majestæten bemærkede den kraftige strøm 
i havnen, og sagde i samme forbindelse til Lodsen: Ser gerne, vi får stævnen 

mod vest Lods. Det letter udsejlingen, når Lodsen igen skal gennem den smalle 
bro. Alle skibe i havnen, der har lods med ind, skal også have lods med ud. Et 
godt stykke ude i farvandet, efter besøget, henter Lodsbåden så lodsen. Lods 

Sørensen, der kendte farvandet som indholdet i sin egen bukselomme, lod kom-
mandoen gå videre. Skruerne buldrede, der er sideskruer på Dannebrog, det 

store skib, tog en stille drejning i farvandet, vendte og gled stille og roligt uden 
problemer, kort efter, til kajs med stævnen mod vest. Det fik Majestæten til at 
udbryde: Det var sgu godt sømandsskab Lods. Det smukke vers på forsiden er 

hentet fra sangen: Vordingborg du smilende by,- skrevet i året 1955, iværksat af 
Boghandler Willerup. Hele sangen kan ses inde i bladet.

Et usædvanligt livsforløb
Red Brian Devantie  Foto: Olav Vibild

Torsdag den 2. december, klokken 19.00 alt mens jule- 
klokkerne begynder at ringe ind, kan Lokalhistorisk Forening 
for Vordingborg, i samarbejde med Vordingborg Bibliotek, 

byde velkommen til en mester i musikkens verden.

Det er Vordingborgdrengen Søren Rønløv Nielsen, som beretter om en livsbane 
og et karriereforløb, der via påvirkning fra nogle helt særlige mennesker og under 
indflydelse af nogle helt specielle omstændigheder bragte ham til en position som 
”frontfigur” for ”Dronningens Husorkester” og dermed landets fineste og største 
militære musikkorps med titlen: ”Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde”.

Søren, der er søn af vicevært Knud Thomas Rønløv Nielsen og tidligere turistchef 
Jytte Ruth Nielsen, blev født i 1963. Han er den yngste af en søskendeflok på 
tre. Som 8-årig blev han i 1971 meldt ind i Prins Jørgens Garde, hvilket senere 
viser sig at få store konsekvenser. I garden, der i øvrigt fejrer 75 års jubilæum i 
år, træ-der han sine musikalske barnesko og giver Garden 13 år af sit liv, år han 
har fået tusindfold igen, som han siger.
Skoletiden var på hhv. Marienberg og Handelsskolen på VUC. Herefter bliver 
det til en elevplads i Post & Telegrafvæsenet, da det der med musikken,  ifølge 
mode-ren, ikke er en sikker levevej, og egentlig heller ikke er noget, Søren selv 
turde satse på… 
Et møde en tilfældig aften på Algade, med hans gamle lærer fra Prins Jørgens 
Garde, John DK Nielsen, vender fuldkommen op og ned på alting,  for min kom-
mende fremtid siger Søren!!
Det blev kickstarten til Sørens professionelle musikerkarriere, der efter aftjent 
værnepligt, i Den Kgl. Livgarde, bringer ham ind i det københavnske musikliv, 
med optagelse på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1986,  seks år senere 
får han  Diplomeksamen i faget Slagtøj.
I 1989 har han konkurreret sig ind i Den Kongelige Livgardes Musikkorps som 
janitshar, hvilket i virkeligheden var drømmen gennem gardertiden  i Prins Jør-
gens Garde.

Siden er fulgt utallige engagementer med bandt andet  DR-Symfoniorkestret, 
DR-Underholdningsorkestret, Copenhagen Phil, Tivolis Orkestre etc. etc.
En anden af Sørens drømme gik i opfyldelse ved årtusindskiftet, med et års 
vika-riat på Det Kongelige Teater, og en sæson i Det Kongelige Kapel.
I 2002 bliver han fast medlem af det hedengangne Tivolis Promenadeorkester 
(nu bare Promenadeorkesteret) og virker her frem til 2015.
Søren har endvidere medvirket/spillet på et hav af teaterforestillinger på bl.a. 
Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Betty Nansen Teatret samt Nørregade Teatret 
i Maribo, hvor han for øvrigt også er at finde i orkestergraven på forestillingen 
”Spille-mand På En Tagryg” nu til sommer.

I 2004, tager livet endnu en drejning, Livgardens daværende ikoniske Stabstam-
bour Jan Jerichau gennem 36 år, står foran pensionering. Han og et enigt Mu-
sik-korps opfordrer Søren til at søge stillingen, hvilket han så gør.. .og får den. 
Efterfølgende er det så blevet til snart 16 år ”under bjørneskindshuen” i rollen 
som Den Kongelige Livgardes Stabstambour, som iøvrigt menes at være lan-
dets mest fotograferede person.  Alle er velkommen til at komme og lytte til 
Vording-borgdrengens fantastiske livsforløb torsdag den 2. december kl. 19.00 
i Kulturarkaden på Sydhavnen. Arrangementet der er gratis sker i samarbejde 
med Vordingborg Bibliotek og kræver en tilmelding via Bibliotekets hjemmeside.

Søren Rønløv
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Den gamle majors erindringskasse
Dette er 5. del af min korte fortælling om en svunden tid, 

skrevet af Major Peter Bjørn Jensen

Så er jeg tilbage med lidt stort og småt om mine oplevelser hos Falsterske 
Fodregimen, melder Majoren ud med i denne artikel. Sidst i april 1974 begynd-
te jeg så i regimentsstaben, som holdt til i administrationsbygningen til venstre 
for hovedvagten i Vordingborg. Min chef i operationssektionen var en gammel 
bekendt, major Trige. Staben blev ledet af stabschefen, oberstløjtnant Brock-
meyer, som jeg havde haft som min kompagnichef i 1969, da jeg kom til regi-
mentet. Obersten sad og hyggede sig i hjørnekontoret, og vi gjorde alt for ikke 
at forstyrre ham med møgsager og lignende. Det var en god læreplads for en 
ung kaptajn, og opgaverne var heldigvis meget forskellige. Jeg havde et stort 
kontor, hvor min hjælper oversergent K.E. Olsen sad lige overfor mig og styrede 
den store modulextavle, hvor den aktuelle fordeling af sektorer på Kulsbjerg 
Øvelsesplads, undervisningslokaler og skydebane kunne aflæses. Et af mine 
sagsområder var Kulsbjerg, og her fik vi fra Forsvarsministeriet besked om at 
vurdere behovet for huse og gårde på øvelsespladsen; dette medførte, at ca. 35 
ejendomme blev fjernet fra jordens overflade.

Ellers var sommerens vigtigste begivenhed krigen på Cypern. Beredskabet blev 
kortvarigt forøget og endda på en lørdag. Ved det tyrkiske angreb og invasion 
på øen mistede den danske FN-styrke 2 mand ved en pansermineeksplosion. 
Den ene var en tidligere soldat herfra, og således fik regimentet sit første fatale 
kamptab siden 1864. Nu ville alle lige pludselig høre om denne krig, og da jeg 
var den, som senest havde været på øen, pegede pilen på mig. Så jeg turede i 
et halvt års tid rundt i Storstrømsområdet og underholdt Rotaryklubber, politiske 
foreninger og Sct. Georgsgilder. Dette førte til et fyldt barskab.

Ude ved enhederne gik livet sin vante 
gang, et fotoet fra sommeren 1975 
viser et tysk landgangsfartøj gøre klar 
til at sætte PMV’er og soldater i land 
ved Stenværket på Hårbølle Pynt. 1. 
Bataljon havde været på den årlige 
flerugers tur til Oksbøl, og ved hjem-
rejsen kunne man så passende afhol-
de den årlige transportøvelse med de 
tyske landgangsfartøjer. Så bataljonen 
kom sejlende fra en strand ved Vejle 
Fjord hertil i 16 af disse skibe. Som 

fotoet viser, så foregik den på en dejlig sommeraften med havblik. Damen med 
den røde sweater blev senere min hustru.

Det var ved at være bestemt, at Danske Livregiment skulle flytte til Vordingborg 
fra Høvelte og sammenlægges med vores regiment. Jeg fik i efteråret 1974 en 
ny chef, major Søren Nielsen. Han var en forudseende Høvelteofficer, som fik 
gaflet sig et godt job her, før resten af Republikanergarden kom. Søren var et 
uhyre alsidigt menneske, og krigshistorie plus kystfiskeri og jagt var hans store 
passioner. Han bosatte sig i Stavreby. Trods sine gode evner ville han ikke tage 
en højere stabsuddannelse, men prioriterede en friere tilværelse højere. Han 
blev kendt på egnen, særligt fordi han skiftedes med Thomas Nielsen til at skrive 
det årlige historiske skuespil. Sørens sidste optræden var ved opførelsen af sit 
stykke om kong Valdemar den Store på ruinterrænet. Her spillede han den kan-
nik, som gav den syge konge en kraftig medicin, og kongen døde kort tid efter. 
Jeg husker stadig, da Søren med sin kraftige kommandostemme sagde ”Konge 
tag denne medicin”. Sørens vigtigste job efter pensioneringen var at være 
havneassistent på Stavreby havn.

Som ung kaptajn blev man vendt og drejet og afprøvet i stillinger ved skoler 
eller højere stabe. Min tur kom den 1. september 1975, og jobbet var forsøgs- 
leder og sagsbehandler ved Hærens Kampskoles afdeling på Kronborg. Normalt 
var man udkommanderet i 3 år for derefter at tage stabskursus eller komme 
hjem til jobbet som kompagnichef. Jeg har lovet at koncentrere mig om min 
tjeneste her i Vordingborg, men jeg synes nu, at Kronborgtiden fortjener et par 
ord. På Kronborg kom jeg ind i en verden, som jeg slet ikke kendte, og forsøgs-
leder mm. hvad var det? Det viste sig at være et uhyre spændende job med op-
gaver, som jeg aldrig havde drømt om. Primært drejede det sig om håndvåben, 
men meget andet dukkede op.

Jeg vil kort berette om 2 meget forskellige forsøg. Vi gennemførte mange forsøg 
og andre arbejder for Rigspolitiets Våbentekniske Afdeling. Mange politifolk havde i 
årenes løb klaget over, at deres tjenestepistol, Walther PP 7,65 mm, ikke var i stand 
til altid at stoppe forbrydere. Rigspolitiet rekvirerede så et stort sammenlignende 
forsøg med flere typer pistoler og revolvere. Jeg var boss og vores forsøgsskytte fik 
fornøjelsen af tusindvis af skud i 1. halvår af 1978. Den kraftigste af revolverne, en 
Smith og Wesson cal. 38 Special 4”, var så kraftig, at forsøgsskytten fik ondt i højre 
arm! Så når man på film ser voldsomme reaktioner, når folk, som bliver ramt af skud 
fra sådan en gun, ryger bagud på røv og albuer (undskyld udtrykket), så er det ikke 
nødvendigvis en overdrivelse. Vores anbefalinger til Rigspolitichefen er selvfølgelig 
ikke tilgængelige. Men at et kraftigere våben blev anbefalet, kan næppe overraske. 
Rigspolitiet var dog tøvende, og først efter nye forsøg 10 år senere besluttede man Landsætning på Hårbølle Havn
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at indføre de pistoler, som nu anvendes. Jeg oplevede, at Rigspolitiet var meget 
tilbageholdende med at upgunne tropperne. Vi afprøvede også gummiprojektiler, 
som dengang i 70’erne blev meget anvendt under ”Borgerkrigen” i Nordirland. 
Men disse våben blev totalt afvist. Forståeligt nok – præcisionen var for dårlig.

Hvorfor bringes der nu et foto af et T-17 fly? Og hvad har det at gøre med en 
kamptropofficer? I 1968 indebrændte næsten alle hærens små fly i deres gamle 
træhangar på Vandel. Forsvaret besluttede at købe nye fly, både som skolefly til 
Flyveskolen på Avnø og til hærens såkaldte artilleriflyve-batteri. Valget faldt på 
svenske SAAB´s fly, som var blevet berømt som kampfly i Biafra-krigen i Afrika, 
hvor svenske baron von Rosen hjalp oprørerne. Forsvaret besluttede også, at 
T-17, som vi benævnte det, skulle afprøves i alle mulige og umulige opgaver. Så 
alle hærens tjenestegrensskoler måtte i gang, og Kampskolen skulle afprøve flyet 
bevæbnet med maskingevær eller raketter. Opgaven havnede på mit bord, og 
den blev en af de mere spændende af slagsen. Fotoet viser T-17 udstyret med 2 
stk. 7-huls raketlaunchere. Skydeforsøgene foregik på flyvevåbnets skydeområde 
på Rømø, og Skrydstrup fungerede som vores base. Flyvevåbnet rystede på ho-
vedet af os, men jeg måtte jo følge beslutningen. Anbefalingen fra mig (Kamp-
skolen) blev at den kunne bevæbnes til særligt specifikke opgaver. Dette skete 
dog ikke, men lærerigt var det for mig at stå for en sådan opgave med utallige 
myndigheder involveret. En af side- 
effekterne var, at den belgiske våben-
fabriks repræsentant spenderede en 
dejlig aften på mig på hotel Dagmar i 
Ribe! Et par ture i flyet for at jeg også 
kunne godkende de valgte angrebs-
parametre gjorde, at jeg nu føler mig 
tjekket ud på en T-17. Medens jeg sad 
her og skrev disse linjer om T-17, så 
fløj der en rundt udenfor, så der må 
være mere mellem himmel og jord, 
end vi forestiller os.

Tiden randt ud på Kronborg ultimo august 1978, og hjemme i Vordingborg 
ventede det professionelle 2. panserinfanterikompagni ved I. bataljon af Falster-
ske Fodregiment. Det var en meget forandret garnison, som jeg vendte tilbage 
til efter sammenlægningen med Danske Livregiment i 1976. Det vil I kunne læse 
om i næste nummer! Jeg var blevet gift i 1976 og i 1977 kom der en lille dreng, 
så vi var 3, som i sommeren 1978 dampede sydpå til huset på Iselingeudstyknin-
gen, hvor vi stadig bor. Det var så farvel til kasernen på Kronborg og 3 spænden-
de og udfordrende år, samt til det lejede hus i Hørsholm.

Vordingborg 
- du lille, du smilende by

Red af Brian Devantie

- der er gennem tiderne lavet mange gode og underholdende tekster med Vor-
dingborg by som focus. I denne udgave, som vi venligst med forståelse fra Jesper 
Willerup har fået tilsendt Lokalarkivet, er en version, ingen i den nuværende besty-
relse har set før. Det er en sag min morfar fik trykt helt tilbage i 1955, siger Jesper. 
En opgave jeg mente ville være perfekt til Arkivet. Den er faktisk lidt sjælden og vi 
siger tak til Jesper Willerup fordi han betænkte arkivet  med denne sjældenhed.

Teksten er af Allan Jacobsen med musik af Jul. Jørgensen, og som der påpeges 
er det en langsom vals. Komponisten er også manden bag Gillelejevalsen, 

Tivolivalsen ( præmieret) og Næste sommer som også er en vals, med flere.

Der, hvor Guldgaasen glimter så højt mod sky, Som et værn imod Vendernes hærgende tog
har du  fundet din plads, lille smilende by; har du skrevet din Saga i Slægternes Bog,
du er Sydsjællands perle, en yndig juvel, og med stolthed du hæver dit gyldne symbol,
derfor har du vor kærlighed, udelt og hel. Som et vartegn af Guld mod den tindrende sol 
Og mens seklerne gaar, Og skønt gammel af Aar,
er du for altid vor, lige yndig du står
du lille, du smilende By, Vordingborg du lille, du smilende By, Vordingborg

I ruiner nu ligger Kong Valdemars slot, Dine Børn har du skærmet i Lyst og Nød,
Tidens Bølger har slettet de spor, han har trådt; du har skænket dem hjem, du har givet dem brød
men i duften af hyld og Syr´en og jasmin, de vil virke din velfærd i tiderne frem,
og af Valdemar-rosen på slottets ruin, saa dit sagnrige Navn aldrig skal gaa i Glem.
os et andepust naar Vi med lyssyn dig spaar
af din henrundne Vaar, altid sollyse Kaar
du lille, du smilende By, Vordingborg du lille, du smilende By,  Vordingborg

 I en nytid vi ved, du vil hævde dit ry 
 som en festlig og virksom og levende by,
 Som et fortidens tegn og en nutidens Tro
 står dit  knejsende  taarn og din sølvblanke Bro
 Vore hjerter de slår
 for vor fædrenegaard
 du lille, du smilende By, Vordingborg

T-17 med 7 hjuls raketlaunchere
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Eventyret om Babette
Red: Ulrik Jensen  Foto: Jørgen Nymark

Det har været en helt igennem eventyrlig rejse, lød det fra restauratør Henrik 
Pedersen, da han  torsdag den 19. aug. gæstede Lokalhistorisk Forening og 
foran et halvt hundrede publikummer vel-oplagt fortalte om hans og hustruen 
Vivi Schous succeshistorie med gourmetrestauranten Babette i Vordingborg.
Fra starten var der mange, som på forhånd havde dødsdømt en restaurant i 
topklasse så langt fra meget andet end Gåsetårnet. Men Vivi og Henrik ville det 
anderledes, og gennem 30 år formåede de i den grad at sætte Vordingborg på 
det gastronomiske Danmarkskort.

Henrik Pedersen lagde ikke skjul på, at han lige fra starten havde en ambition 
om at skabe Danmarks bedste restaurant. De første indledende planer om en 
restaurant på havnen måtte skrinlægges, men så kom tilbuddet fra TV2 Øst om 
at lave restaurant i TV-stationens kantine.

Babette åbnede Grundlovsdag i 1991, og blot to måneder efter var den første 
store succes hjemme, da Politikens madanmelder Jonna Dwinger tildelte 
Babette topkarakter med fem kokkehuer. Det betød fuldt hus i flere måneder, 
og restauratørparret var mentalt flyvende.

Siden blev det hverdag igen, og Henrik Pedersen lagde ikke skjul på, at der også 
har været svære år med aftener, hvor et fuldt personale på Babette skulle serve-

re for fire til seks gæster. - Men vi har aldrig gået på kompromis med kvaliteten 
- heller ikke en meget stille aften midt i ugen, understregede Henrik Pedersen.
- Selv de dyreste a la carte gourmetrestauranter med Michelin-stjerner kan ikke 
løbe rundt og klarer sig alene, fordi pengestærke bagmænd bakker dem om, 
lød det Babette-Henrik. Vores held har været, at vi har leveret lækker menuer ud 
af huset til store selskaber.

Blandt de første gæster på Babette var Ny Carsbergfondens bestyrelse, og det 
var det, som lagde grunden til det fantastiske catering eventyr, hvor Babette 
kom til at have sin egentlige hovedindtjening. En af de første større opgaver ud 
af huset var 400 kuverter på Glyptoteket, og siden voksede den del af forret-
ningen kulminerende med bl.a. 12 aftener i træk i Øksnehallen, hvor der skulle 
serveres for 1600 mennesker hver aften. Det er noget, der kræver styr på den 
logistiske opsætning, og det har Henrik og Vivi den grad bevist, at de kunne.

Gennem årene har Babette modtaget megen hæder. I 1997 blev Babette ud-
nævnt til årets restaurant i Danmark, og den ærefulde titel blev tildelt Babette 
igen i 2017 - endda i konkurrence med Michelin restauranter som Geranium og 
Noma. Babettes køkkenchef Vivi Schou har modtaget flere priser, senest den 
helt særlige ikonpris, der uddeles af Den Danske Spiseguide og kun er tildelt de 
allerstørste i branchen.

- Det har været et fantastisk liv, hvor vi har mødt konger, præsidenter og de 
helt store stjerner inden for film, kunst, sport osv. Midt i alt det glemmer vi 
aldrig vores datter Lea, som det er gået godt selv med et travlt forældrepar, 
der sjældent var hjemme sammen om aftenen.

Henrik Pedersen og Vivi Schou solgte Babette for to år siden lige før coronaen, 
men fortsætter med catering til de store selskaber.

Babette eventyret har været fantastisk, som Henrik sluttede med at sige, men 
har også haft sin pris.

Der har været kriser undervejs, og selv lider Henrik nu af en dårlig ryg, som er 
nedslidt efter mange års arbejdsuger i omegnen af 80 timer.

Ps: I relation til denne aften, afviklede Lokalhistorisk Forening, den årlige gene-
ralforsamling, hvor alle i bestyrelsen kunne glæde sig over en udbredt tilkende-
givelse fra medlemmerne. Alle punkter på dagsordenen blev godkendt. I forbin-
delse med valget,  må det også være et klap på skulderen, at alle fik genvalg.  
Se bagsiden med bestyrelsens navne.

Henrik Pedersen
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”Slaget” omkring Rigsdagsvalget 1887
Kilde: Jubilæumsskrift 1855-1955 for Sparekassen 
for Vordingborg og omegn. Red: Peder Lundgaard

Vordingborg var det Sted, hvor Præstø Amts 5. Valgkreds skulle afgive Stem-
mer, og Kredsen var en af Partiet Venstres faste og sikre Borge. Den Gang skete 
Stemmeafgivningen ved Navneopraab og selve Valghandlingen foregik på 
Kirketorvet, hvor Kandidaterne og deres Stillere talte fra en i Dagens Anledning 
bygget Tribune, der var pyntet med Flag og Gran. En eneste Gang så det truen-
de ud ved et Rigsdagsvalg; det var den 28. Januar 1887.

Kongelig udnævnt Borgmester Friderichsen, i Vordingborg der ventede Urolig-
heder, havde bedt om Gendarmeriforstærkning, og på Valgdagen var Styrken 
oppe på 20 Mand, anført af Sergent Anders Petersen, som til daglig ledede 
Gendarmeristationen på Snertingegård. Tidligt om Morgenen blev der slået 
Generalmarch gennem Gaderne og samtidig blæstes Hornsignalerne, der var 
Tegnet til Borgervæbningen om uopholdelig og ufortøvet at møde på Alarm-
pladsen i fuld feltmæssig Udrust-ning og gøre sig rede til Aktion.

Folk var strømmet til Vordingborg for at høre Kandidaterne tale og deltage i 
Valgmødet på Kirketorvet. Venstres Kandidat, Rigsdagsmand Nøhrs Tale blev 
paahørt i Ro, men da Højres Kandidat, Gårdejer Lars Jensen fra Sværdborg ville 
forsvare Ministeriets Handlinger, blev der et vældigt røre.
”Ned med Estrup og leve Christian Berg” raabte den store Menneskemængde, 
og Kandidatens Tale druknede i Larmen. Da Mødet var forbi, drog Vælgerne 
gennem Byen råbende: ”Ned med Regeringen, leve Christian Berg.”
Nu rykkede Borgervæbningen frem, og Mængden trak sig langsomt tilbage mod 
Slotstorvet. Ven-stres Hovedkvarter var på Tanges Hotel (Borggården), og ud for 
Raadhuset stoppede Vælgerne op og spærrede al Passage fra Voldgraven tværs 
over Gaden og al Trafik standsede. Da borgervæbningen kom hertil, kunde den 
ikke komme længere. I Virkeligheden var disse Menneskers Stilling fortvivlet, det 
vilde være en frygtelig Katastrofe for dem, saafremt de havde faaet Ordre til at 
gaa løs paa Mængden og med Magt forsøge at splitte den ad.
Men heldigvis var Væbningens Fører en rolig og besindig Mand, og tilmed meget 
afholdt, nemlig Købmand J. Fugl, hvis Forretning laa paa Slotstorvet. Han for-
søgte at tale Mængden til Rette, og det lykkedes for ham og hans Folk at slippe 
igennem, rigtignok i Gaasegang, medens Demonstranterne morede sig over hele 
Postyret. Borgervæbningen trak bag om Byen hjem til deres Kvarter, de var fuld-
stændig sat ud af spillet. Da Borgmester Friderichsen hørte, at Gaden var spærret, 
og Væbningen intet kunde udrette, gav han Ordre til Gendarmerne om at rykke 
ud, Gaden skulde ryddes med alle til Raadighed staaende Midler - eventuelt med 

Vaabenmagt. Nu kom saa de 20 Gendarmer marcherende op igennem Gaden 
på Linie med taktfaste Skridt, holdende hinanden i Livegehænget med venstre 
Haand, medens den højre var fri. De var bevæbnet med lange Ryttersabler og 
Pistoler. Paa højre Fløj gik Sergent Anders Petersen, og foran Styrken gik Politi-
fuldmægtig Holm i stram Uniform med sin Politistav i Haanden. Udfor Raadhuset 
matte Gendarmerne standse, der var umuligt at komme videre, Menneskemasser-
ne stod som en Mur og viste ingen Tegn til at ville flytte sig og lade Gendarmerne 
komme frem og raabte med høj Røst: ”I Kongens og Lovens Navn passér Gaden”. 
Men Svaret var kun Raabene: ”Ned med Estrup,” som lød fra tusinde Stemmer.

Atter løb Befalingen om at passerere Gaden, men Mængden raabte og støjede 
mere og mere. Men da Ordren havde lydt for tredje Gang, uden at mængden 
reagerede, raabte Fuldmægtigen til Gendarmerne: ”Giv Agt, Sabler ud”, og 
tyve blanke Klinger lynede i Luften. Da demonstranterne nu saa, at det blev 
Alvor, var det hele heldigvis ogsaa forbi med det samme. Folk spredtes til alle 
Sider, en Del løb ned i Voldgraven, der den Gang var tørlagt, og mange søgte 
ind i Købmand Bjørns og HotelejerTanges Gaarde i og ud af Københavnsvejen.
Nu kommanderede Fuldmægtig Holm: ”Giv Agt, Sablen ind, fremad March”, 
og Gendarmerne marcherede op til Nyraadsporten, hvor de vendte og trak ned 
igennem Gaden til Borgmestergaarden.

Resten af dagen forløb i fuldkommen Ro, og begge Parter tilskrev sig Sejren. 
Vælgerne havde opnaaet, hvad de vilde, lave lidt Sjov med Borgervæbningen og 
drille Gendarmerne, og disse havde faaet splittet Demonstranterne og Gaden 
ryddet. Denne dag er sikkert den mest bevægede i Vordingborgs Historie i sid-
ste Halvdel af det 19. Aarhundrede. Men misstemningen, der undertiden aab-
ner Fjendskab Mand og Mand imellem, skabtes af de politiske Forhold: Broder 
mod Broder, Svoger mod Svoger, Fader mod Søn, ja, Familier, der ellers havde 
levet godt sammen, blev splittet i to Dele, 
for eller imod Estrup og hans Regering. 
Grundlovsdag fejrede Højre sin Fest i 
Kirkeskoven, Venstre deres i Bjerremarks-
skoven. Det politiske Forlig 1894 rettede 
noget paa Forholdene, men langt op i det 
Nittende Aarhundrede sporedes endnu de 
politiske Dønninger fra den Tid.

Gendarmerikorpset blev opløst, og Vor-
dingborg fik to nye Politibetjente, som 
havde tilhørt Afdelingen her paa egnen. Rasmus Serverin Friderichsen

Født 1823 - Død 1895
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200 passagerer. Derefter kunne DSB og ”D/S Rødby Havn” konkurrere lystigt på 
både sejltid og pris.

Det private rederi havde problemer med at passere Masnedø Flak , det store 
lavvandede område øst for Masnedø. Her skulle man langt ud for at få tilstræk-
keligt med vand under kølen. På den anden side ville det blive dyrt at få gravet 
en rende. Men så lod rederiet ét af sine større skibe sejle et stykke tid frem og 
tilbage over Masnedø Flak, og skibets skruer fik hvirvlet så meget sand væk, 
at man kunne afmærke en sejlrende over flakket. Derved sparede man megen 
sejltid og kunne endnu bedre konkurrere med DSB.

For at forøge rutens kapacitet yderligere blev ”Gaabense” i 1930 forlænget med 
6 m på Nordhavnsværftet i København. Herefter var der plads til 16-18 biler og 
150 passagerer. Med de to færger fortsatte sejladsen indtil åbningen af Stor-
strømsbroen i september 1937.

Fra Masnedsund havn havde man lige fra åbningen af Sydbanen til Masnedsund 
(i 1870) kunnet rejse videre til Stubbekøbing med damperen af samme navn. 
Den afgik fra havnemolen lige øst for Masnedsund station tre gange om 
dagen. ”Dampskibsselskabet Stubbekøbing” indstillede sejladsen i 1933 og 
indsatte i stedet rutebiler mellem Stubbekøbing og Gaabense.  Efter indvielse 
af Storstrømsbroen må det have været den rute, der blev ændret til 
Stubbekøbing-Gundslev-Nørre Alslev.

DSB’s færgerute mellem Masnedø og Orehoved åbnede i 1884. Fra omkring 
århundredskiftet var der som regel to færger i drift og én i reserve. De to færger 
”Alexandra” og ”Thyra” var bygget i 1892 og 1893 af B&W og i 1903 forlænget 
fra 54 til 66 m. Begge var enkeltsporede hjulfærger og havde plads til 700 pas-
sagerer. De var på Storstrømmen hele deres levetid. I 1916 kom den lidt større 
færge ”Orehoved”, en moderne skruefærge knapt 69 m lang og med plads til 
900 passagerer. DSB-færgerne kunne reklamere med, at der var restauration 
ombord - den var større end det private selskabs restauranter og havde nok 
også et større spisekort. 

Alt færgeriet hørte op med indvielsen af Storstrømsbroen i 1937. DSB’s 
færger blev overflyttet til andre overfarter, og de ældste blev hugget op. 
Det private selskabs færger blev kortvarigt anvendt på andre ruter og derefter 
solgt til Norge.

Beboere i Masnedsund kunne opleve en kortvarig genopblussen af fortids 
færgetrafik: Masnedsundbroen fik i september 1993 en tiltrængt modernisering 

Masnedsund – færgernes by
Red: Jens Bruun-Petersen

I bilismens barndom var det vanskeligt at få sin bil over sund og bælt. ”Auto- 
mobiler” blev betragtet som enhver anden form for gods på hjul (f.eks. ”flytte- 
omnibusser”, de store flyttevogne på hjul og trukket af heste). Den slags 
køretøjer blev læsset på en åben godsvogn og med jernbanefærge ført over 
det aktuelle sund og bælt.
Sådan var det også engang i Masnedsund for den arme bilist, der skulle have sit 
automobil fra Sjælland til Falster. Hvis man ønskede at sejle med DSB-færgen 
fra Masnedø til Orehoved, måtte man til midt i 1920’erne have bilen op på en 
godsvogn. 

Men efter Første Verdenskrig blev bilerne mere talrige end før, og man måtte 
besinde sig på, at bilerne selv kunne køre ombord på færgen. ”Dampskibs- 
selskabet Rødby Havn A/S” åbnede i oktober 1919 en bilfærgerute mellem 
Masnedsund og Gaabense. Færgelejet i Masnedsund blev placeret i den øst-
lige del af havnen, lige for enden af Færgegårdsvej og derfor på samme sted 
som den oprindelige skibsrute fra Masnedsund til Falster. (se vedhæftede sidst i 
artiklen. Red).

I Gaabense blev færgelejet placeret yderst på havnemolen. Rederiet indsatte 
færgen ”Gaabense”, bygget i Rødbyhavn. Den var ca. 23 m lang og havde plads 
til 8-10 biler. Desuden var der plads til 100 passagerer, hvoraf de 50 kunne finde 
plads i færgens lille restauration. Her kunne man få kaffe, smørrebrød, vin og 
spiritus. Færgen sejlede tre dobbeltture daglig. Ruten blev en succes lige fra 
starten, og antallet af afgange blev kraftigt forøget i årenes løb.

Bilisternes interesseorganisation ”Forenende Danske Motorejere” fandt åben-
bart, at den etablerede bilfærgerute ikke var tilstrækkeligt fremtidssikker og 
bearbejdede DSB for at få lagt plankedæk på Masnedsundbroen, så biler og 
cykler kunne køre over til Masnedø og benytte DSB’s færger til Orehoved. Det 
ville give en kortere overfart, og man kunne komme væk fra den besværlige 
læsning af biler på åbne godsvogne.

Efter tre års forhandlinger med DSB lykkedes det i 1926 at få lagt plankedæk på 
Masnedsundbroen og året efter at få lavet en ordentlig vej på Masnedø, takket 
være et samarbejde mellem DSB, Vordingborg Landsogns sogneråd og Præstø 
Amtsråd. Samme år bestilte selskabet bag ruten Masnedsund-Gaabense endnu 
en færge, ”Masnedsund”, bygget af Svendborg Værft, leveret i 1928 og med 
sine godt 27 m noget længere end den første færge. Den rummede 20 biler og 
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Nordhavnen i årene 
omkring 1880 - 1980

Red: Brian Devantie

Nordhavnen i Vordingborg, er en naturhavn med en lang smal indsejling, beskyt-
tet af Oringepynten mod den sydlige side, og med Valdemarernes Borg som sid-
ste endestation, inden der lægges til kajs. Her har altid levet mennesker, der har 
haft deres liv og virke ved havnen, i den forbindelse skal man være realistisk og 
konstatere,- der var engang,- der er ingen mennesker i de gamle herlige huse, 
der omkranser det hele, der i dag har deres levebrød ved og af havnen.

I tiden der var engang var det fortrinsvis fiskerne, der boede tæt ved deres ar-
bejdsplads. I dag er det alle folkeslag, der nyder omgivelserne og udsigten over 
havnen og havet. Den første store virksomhed, der var i området var et tegl-
værk, der lå for enden af Østervej, med lagerplads og udskibningsbro der, hvor 
nu det nedlagte Bådebyggeri og den gamle bedding ligger. Leret til stenene 
blev hentet fra et område syd for Nygårdshave. Der var et tipvognsspor derfra 
over Iselingens marker til Teglværket. Her blev der lavet mange mursten og 
teglrør. Fra havnen, med sejlskibe, blev de fragtet mange steder hen. Omkring 
århundrede skiftet var der ikke mere brugbar ler at hente i lergravene og Tegl-
værket ophørte. Grev Arnfeldt der på et tidspunkt havde Iselingen, nedlagde, 
indhegnede og beplantede området, som ligger mellem Brovej og Nygårdsha-
ve. Et dejligt naturreservat, dog ikke tilgængeligt for offentligheden.

Der har altid været fiskere på Nordhavnen, de fik deres storhedstid da Sejl- 
skibenes tid var forbi. Der blev bygget fjordkvaser eller de såkaldte drivvods- 
kvaser i stor stil på Fejø, i Kalvehave, Stege med mere, men der blev også købt 
tyske både. Der var omkring århundredeskiftet 1900, ca 16 drivvodskvaser 
hjemmehørende ved Nordhavnen, Jens August kætte er opkaldt efter fisker Carl 
Jensens søn. Drivvodskvasen var en båd, bygget på en flad bøgeplanke, klink-
bygget, fladbundet, derfor let drivende sidelæns, med en bom for og agter som 
buerne var fæstet til, så voddet kunne spænde over et større stykke. Efterhån-
den som tiden gik, blev fiskebådene udviklet. Motoren kom til og der skete en 
udvikling til det bedre. Sejlskibenes tid var forbi, havnen udviklede sig og Harald 
Hansens søn Herholdt, overtog efter Klinke´s ophør fiskeforretning, opkøb og 
byggede en fiskefiletfabrik, frysehus med mere, (nu rest. Oscar).

Sømandsstiftelsen i Strandgade blev opført i 1907. Da Kalvehavebanen begynd-
te kørsel mellem Kalvehave og Masnedsund, fik Nordhavnen sin egen Slots- 
station. Efter nedlæggelsen af Teglværket købte en Hr . Skalt det hele, oprette-

– det lille brohus, hvor brovagterne havde deres ophold, voksede i højden og 
blev moderniseret. Broklappen blev udskiftet, så al trafik - undtagen togtrafikken 
– blev lukket ned.  Som en service overfor borgerne på Masnedø og det arbej-
dende folk, der skulle til og fra øen, blev Bogøfærgen ”Ida” indsat. Det betød, 
at cyklister, knallerter og folk med barnevogne trygt kunne krydse farvandet 
mellem Sydhavnen og den gamle ”Kartoffelhavn” på Masnedø.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt. Red.: Lollands Falsters Folketidene skrev om denne begivenhed. 
Ved anlæggelsen af Færgelejet ved Masnedsund var man stødt på Resterne af 
den gamle Færgebro fra Dronning Margrete I´s regeringstid (1386-1412) og de 
svære træstolper viste sig at være godt bevaret, så det tog nogen tid at fjerne 
dem. Men den nye blev dog gjort færdig samtidig med at færgen Gåbense blev 
søsat og i november 1919 begyndte sejladsen på den nye rute.

Den gamle MASNEDSUND
færge med plads til biler 
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Oh, disse herlige
kreative annoncer

Igen har jeg været i arkivet for at hente en af de gamle kreative annoncer. Formo-
der det må være fra en gang i 50´erne, men herligt at se, hvordan både tegner 
og tekstforfatter, fra de lokale aviser formår at få det hele til at gå i en enhed.

Forretningen AKA lå i 
Algade 53 i Vording-
borg det var en mindre 
kolonialbutik, en af de 
festlige forretninger, der 
talte bybilledet. Loka-
lerne blev overtaget af 
fl ere forskellige, blandt 
andet Grønvold tæpper, 
der etablerede sig her 
inden han rykkede op 
i gården bag Jacobsen 
og indrettede sig i 
Baggers Autoværksted. 
Senere Møbelgår-
den. Knud Jensen fra 
Tøjeksperten etable-
rede forretningen Lille 
Sophus, en afdeling 
med Juniortøj. Preben 
”Blik” Hansen var i 
mange år leder af 
denne forretning. I 
dag Italiensk Pizza.

I denne annonce, 
tegner og forfatter 
ukendt, appelleres 
der til den lokale 
borger,
ingen tvivl om hvor 
Kaffen skal købes.

de et bådebyggeri hvor der blev bygget mange både, fortrinsvis til fi skeri. Ras-
mussen og Egholm havde bådebyggeriet i mange år, senere overtaget af Nagel 
fra Kalvehave, der indrettede ophalingsbedding. Nu ligger det område nærmest 
og forfalder, lidt trist.

Efterhånden som årene er gået, er det stille og roligt, med hensyn til fi skeri 
og større sejladser til Nordhavnen, forsvundet. Det sidste skib af større enhed 
var Lunds Galease der sejlede paketfart til København i mange år. De lastede 
fra Slagteriet og havde varer retur , med til de handlende i Vordingborg. Det 
samme gjorde Kaliffen, ejet af Fru Kalif, der boede i Volmersgade 4. Den blev 
lige efter krigen minesprængt. De to skippere imellem, havde den aftale, at 
når den ene var i København, var den anden i Vordingborg. Nordhavnen havde 
også gennem mange år, stor betydning som udskibningshavn for sukkerroer fra 
de omkringliggende gårde om efteråret. Det gav fl ere måneders hårdt arbejde 
til mange. Roerne blev lastet i store fl adbundede pramme. En slæbebåd, der 
slæbte fl ere pramme efter,  sørgede for transporten til sukkerfabrikken i Stege. 
Det samme skete fra Masnedsund Havn. Roeaffaldet kom retur og blev brugt til 
foder. Da Dronning Aleksandrines Bro, Mønsbroen, til Møn blev bygget i 30érne 
stoppede denne aktivitet, landevej og lastbiler overtog transporten De senere 
års udvikling/afvikling, er ensbetydende med, at der ikke fi ndes erhvervsfi skere 
på Nordhavnen, ej heller i Masnedsund, hvor der var 10-15 fi skere der havde de-
res levebrød. Nu er det begge steder, en masse fritidsfi skere der nyder glæde af 
de smukke omgivelser. Havneområdet i Nordhavnen er blevet udviklet med en 
masse anløbsbroer til glæde for Sejlsportsfolket. Der fi ndes fortsat en fi skehand-
ler i en herlig kombination med en lækker fi skerestaurant, Rest Snekken, og Cafe 
Oscar er også med til at sætte liv i havnen. Der er en masse oplevelser, at hente 
og en veltrimmet havn, har et specielt miljø, der altid er værd at snuse til. Det er 
altid en oplevelse at lader turen gå den vej rundt. Forskelligt har det været, det 
vil fortsætte, sådan har Nordhavnen haft sin store betydning for Vordingborg 
gennem tiderne.

Der var meget travlt i havnen omkring 1900.
Det gamle teglværk lukkede på grund af manglende materiale 
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Havnen er stor 
- og bliver endnu større

Red. og foto: Ulrik Jensen

Godt et halvt hundrede mennesker trodsede det lidt triste efterårsvejr sidst i sep-
tember, med støvregn og kølig vind, da Lokalhistorisk Forening havde inviteret 
på rundvisning på Vordingborg Havn på Masnedø. Med havnedirektør Jan-Jaap 
Cramer og informationsmedarbejder Christina Mayland som kyndige guider fik 
deltagerne et indblik i, hvad der foregår bag indhegningerne på havnen.

Alt er imponerende stort på Vordingborg Havn. Og det hele bliver endda meget, 
meget større.

Tidligere DLG direktør og nu bestyrelsesmedlem af Masnedø Bulk Terminal 
(MBT), Knud Rasmussen, fortalte om terminalen på Vordingborg, der primært 
beskæftiger sig med eksport af korn, men også håndterer import af foderstoffer 
og andre bulkvarer. Deltagerne fik lejlighed til et kig ind i det enorme siloanlæg, 
hvor der håndteres tusindvis af tons af bl.a. korn, malt og sojaskrå.

På turen rundt på havneområdet kunne deltagerne ved selvsyn konstatere, at 
havnen rummer enorme lagre af råstoffer. Salgschef fra Sten & Grus, Prøvestenen 
A/S, Hans Christian Sørensen kunne berette, at der i Danmark håndteres sten 
og grus i mængder, der svarer til, at alle indbyggere – ung som gammel – 
bruger 9 mio. tons om året.  Fra havnen i Vordingborg leveres råstoffer til kæmpe 
bygge-projekter som Storstrømsbroen og Femern Belt forbindelsen. Nogle af 

råstofferne hentes op fra hav-bunden, mens andre kommer fra norske og svenske 
fjelde. Desuden håndteres store mængder genbrugsmaterialer fx knust beton fra 
nedrivning. Den nye mole mod vest er således bygget af genbrugsmaterialer fra 
siloen på Sydhavnen, som væltede ind i Kulturarkaden.

Det kæmpemæssige pylonfundament var ved at blive klargjort på Vejdirektora-
tets produktionsområde på Masnedø. Entreprenørens mandskab har i mere end 
et år arbejdet på at klargøre fundamentet, som skal bugseres ud og nedsænkes 
i Storstrømmen, hvor det skal bære broens 100 meter høje pylon. Den enorme 
flydepram, der skal sejle fundamentet ud i Storstrømmen lå allerede klar. Hvis alt 
et gået som planlagt vil pylonfundamentet være på plads, når dette nummer af 
Guldgåsen ud-kommer. Flydekranen måler 120 gange 36 meter og kan fragte 
imponerende 24.000 tons.

Yara Danmark A/S er en afdeling af den norske koncern Yara International, som 
bruger placeringen på Vesthavnen i Vordingborg til oplagring og distribution af 
mineralsk gødning til landbruget på Sjælland og Lolland-Falster. Yara regner med 
at distribuere cirka 120.000 tons gødning på årsbasis via Vordingborg Havn. Yara 
er en såkaldt risikovirksomhed, som er behørigt indhegnet og døgnovervåget.

Næste større udvidelse på Vordingborg Havn bliver etableringen af et bio- 
raffinaderi, der skal omdanne 300.000 tons halm til bioeternol, som er det nyeste 
indenfor en lovende grøn energiteknologi. Det nye anlæg kommer til at omfatte 
30.000 m2 bygninger og 12 fermenteringstanke med en højde på 22 meter. 
Anlægget skal placeres på den sydvestlige del af Masnedø umiddelbart op til 
den nye Storstrømsbro.

Og det er ikke nok med denne betydelige udvidelse. Vordingborg Havn har et 
stort ønske om at overtage bygningerne og alt, der har været brugt i forbindelse 
med bygningen af ny Storstrømsbro.

Denne formentlig sidste udvidelse er garanteret gennem en lokalplan, der skal 
sikre, at ingen andre end Vordingborg Havn kan få lov at overtage den nuværen-
de byggeplads med tilhørende bygninger. Deltagerne sluttede rundturen af ved 
Vejdirektoratets informationscenter, hvor der er udstillet det halve af et tvær-
snit af et brofag i fuld skala. Dem skal der bruges mange af, før den nye Stor-
strøms-bro står færdigt.

”Træk et nummer” lød svaret på spørgsmålet om, hvornår broen vil stå færdig. 
P.t. lyder prognosen på, at vejforbindelsen vil stå færdig slutningen af 2024, mens 
jernbaneforbindelsen må vente et par år yderligere.

Det lidt triste vejr ødelagde lidt 
af stemningen på Havnen.
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