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I en ny tid vi ved, du vil hævde dit ry 
som en festlig, 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 fædrene gaard

du lille, du smilende By, Vordingborg.
Tekst Allan Jacobsen - Musik: Jul. Jørgensen
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De 2 første linier i verset på forsiden, siger jo med rette ord, 
når man ser billedet, som vi med  tilladelse fra Klaus Lohmann, 

der er manden bag dette herlige foto, set fra luften, 
en september dag sidst på måneden, dateret 2021, kan byde vore læsere.

Det store rensningsanlæg, beliggende på Orevej/Ole Borchs vej, set fra skyer-
ne, godt gemt væk bag et skønt beskyttende buskads, viser med al tydelighed, 
at Vordingborg er en by og kommune, der lever op til nutidens krav, som en 
virksom og levende by med renlighed i focus. Der er 12 driftsfolk ansat til den 
del af Vordingborg Spildevand. De sørger også for de øvrige 9 rensningsanlæg 
med tilhørende pumpestationer og ledningsnet under Vordingborg Spildevand.

Aftrykket af Vordingborg Dagblads annonce er en skøn kontrast. Helsiden i avi-
sen fra 1919, der ses på side 3 i Guldgåsen. Vordingborg set fra skyerne  havde 
selvfølgelig et andet formål, netop at få byens handlende, til at benytte avisen, 
til at annoncere med daværende udbud af varer. Det er egentlig ganske sjovt, 
ved at nærlæse, dukker minderne frem, om alle de butikker byens hovedstrøg 
indeholdt. Tegneren har været igennem Algade, på en skøn  måde illustrerer 
vedkommende hverdagen i byen, anno 1919. Man bemærker i øverste venstre 
hjørne, Sophus Jensen, eneste af butikkerne fra dengang, der fortsat er i bybil-
ledet.

Tegneren er startet ved Banegården og illustrerer på strålende vis det levende 
billede, dengang, afsluttende med den gamle Borgruin. Tag selv turen igennem 
byen, lad  blikket og minderne fare, og inden  man når igennem  hele ”Bybille-
det” husker man langt flere af butikkerne end man havde forestillet dig. 

Et ældre bybillede fra 50’erne bemærk Cafeen Wonder Bar
på slotstorvet, og Keis Hotel. Porten til P.  anlægget og

Sydsjællands Museum findes heller ikke mere Helsiden i Vordingborg Dagblad fra 1919
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Vikingeskibet Hugin - 
Verdensberømt på en sommerspøg

Red: Brian Devantie - Foto fra Scrapbog

Fra Kirsten Munthe Brun, datter af Snedkermester Viktor Hansen, inspireret af 
de lokale borgere, der via deres specielle evner, har sat Vordingborg på land- 

kortet, har hun sendt sin faders Scrapbog. Bogen indeholder mange berigende 
ord, artikler, billeder med mere, fra perioden da hendes fader Viktor Hansen, på 

det tidspunkt 39 år, og Axel Svensson, var gaster på den farverige tur med 
Vikingeskibet Hugin, til England, en barsk oplevelse hvor de 2 ”Vordingborg-

drenge” sammen med 50 andre ”Vikinger” i 1949 krydsede Nordsøen og ankom 
til London, inden der blev roet op af Themsen. Det var en barsk tur med 

skiftende vejrlig, mange af roerne var tunge drenge, men en af de lettere, 
Axel Svensson, gik efter et voldsom stormvejr i Nordsøen til tops i masten og 
fik hevet storsejlet ned, hvilket efter sigende forhindrede at HUGIN forliste.

Vi har fået Viktor Hansens historie på bånd, han fortæller levende at togtet til 
England foregik i 1949, lige efter krigen, Danmarks Turistråd mente at der skulle 
slåes et slag for at trække turister til landet efter mange års stilhed. For Turist-
rådets regning blev Hugin bygget på Danmarks største Træskibsværk i Frede-
rikssund, efter mål fra et Norsk Vikingeskib. Da det ikke var et job for svæklinge, 
at deltage i turen, besluttede Turistrådet at finde deltagerne blandt Danmarks 
roere. Der blev stillet store krav, en højde på min 180, lade skægvæksten stå, 
opføre sig ordentlig, ikke drikke sig fulde. Viktor Hansen, der var dansk mester i 
Singlesculler, var et naturligt valg til en af posterne, en anden Vordingborggen-
ser var Mekaniker Axel Svensson.

Skibet der var bygget fuldt af egetræ, var lidt af en kæmpe, samlet af Kobber- 
nagler, 24 meter langt, 5.10 
meter bredt, bred stævn, klar til 
svær sø. Det mødte båden jo en 
del af, på turen over
Nordsøen. Moderne teknikere 
tør ikke bygge et skib af den 
type i dag. Skibet var monteret 
med råsejl, uden vind, roede 
vikingerne på de trange pladser 
båden var indrettet med, 16 
årer i hver side, nogle tunge 
”træpinde” roerne havde svært 

ved at håndtere, blandt andet fordi de slog sig, tunge af helvede til. Årerne, med 
en vægt på 14 kg og 5 meter lange blev stukket ud gennem et hul, godt nok ude 
fra. Det medførte indtrængende vand, så man næsten sad på havet. Der var 250 
ansøgere, det betød jo en del blev sorteret fra. Man blev indstillet af sin klub og 
godkendt, siger Viktor Hansen i det bånd vi har lyttet til, for at komme tættere 
på virkeligheden. Ved stabelafløbningen, viste det sig at skibet, der var bygget 
efter de gamle tegninger, gav lidt trange forhold til os roere, vi kunne ikke ro, vi 
bankede hinanden i ryggen, så blev bagsiden taget ud af alle bænkene, det gav 
lidt mere plads, men vi lærte det inden den oprindelige tur. De gamle vikinger 
var nogle små trolde på omkring 150 cm, fortsætter Viktor Hansen.

Vi blev vækket den 10. juli om morgenen, efter ophold i Ålborg, af en meget 
barsk Høvding, Erik Kjærsgård, nu skulle der gang i sagen, makkede man ikke 
ret, var returbilletten, så bare hjem fra Ålborg, men alle tiede.
Når han sagde noget, blev der lyttet. Vi roede forbi Ålborg, kom til Nyk Mors. 
Kong Frederik hilste på, og sagde blandt andet, Hvordan fanden er det I ser ud, 
alle i Gammelt Vikingetøj, stillet til rådighed af Danmarks Nationalmuseum, og 
der blev sendt gode råd. Fra Jyllands limfjord gik turen til Esbjerg. Her har jeg 
en speciel oplevelse: jeg blev sat til at styre skibet, alle andre snorksov i deres 
poser. Helt alene, det store råsejl stod stille i vejret, der var følgeskibe, alt skulle 
fungere perfekt, men der stod jeg og styrede den gamle vikingebåd. Der var på 
det tidspunkt, ikke noget egentlig ror, men via fastgjorte årer, kunne der styres 
en anelse. Der blev totalprovianteret i Esbjerg, inden turen over havet. Vi havde 
ingen plads, alt var vådt, det samme med vores tøj. I Esbjerg finder man ud af at 
der skal professionelle folk med på turen til England. En rigtig erfaren Fiskeskip-
per Claus Sørensen, manden bag flere fiskekuttere blev den ansvarlige. Han fik 
syet nogle store sejl der kunne hjælpe os, skibstilsynet godkendte det hele. Den 
18. juli 1949, sejlede vi fra Esbjerg, alt mens der blev spillet Its a Long Way til 
Tipperary. Maden var det ikke det store kulinariske, Axel Svensson var ekspert i 
Primusser og sørgede for den side af sagen, træk og slip var over rælingen.
Vi forlod Esbjerg sammen med Englandsbådene, et gemt kompas havde vi også 
med. Fra Englandsbåden blev der spillet musik, følelserne fik deres prøve, det 
var bevægende. Der var ikke ryddet op på Vesterhavet, det flød med miner, en 
dejlig vind, sørgede for at vi ikke skulle ro i flere dage. Der blev sat sejl, men en 
nordvestlig brise, sætter os ud af Kurs, Vi bliver prajet, fra Kommandobåden. Vi 
var på vej mod et minefelt, men P. kutteren sørgede for, via tovværket monteret 
på masten, at vi kom fri af minefarvandet og dog, pludselig sprænger tovværket, 
sejlet skulle ned, en mand skulle op på råen, den tværgående mast. Det var Axel 
Svensson, en stærk fyr, der klarede den opgave perfekt. Da vi lå i det voldsom-
me vejr, var det ikke morsomt, drivende våd, søsyg, sat hundrede af år tilbage, 
ventede vi kun på at blive tørre og få varmen.Smuk forside med billeder fra Oplevelsen
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Sejladsen varede 10 dage, omtalt i 
alle verdens store aviser, en enorm 
reklame for Danmark og da Hugin 
ankommer til Broadstairs i det sydlige 
England, alle afspærringer brød 
sammen og ”dagens vikinger” blev 
noget bedre modtaget, end da deres 
forgængere, brødrene Hengist og 
Horsa, 1500 år tidligere havde stået i 
spidsen for Saksernes Landgang.

50 Vikinger fra Danmark i fuld udrust-
ning vakte berettiget opsyn og ifølge 
Viktor Hansen´s herlige beretning, 
formede resten af opholdet sig som 
noget af et triumftog. Da man roede 
op af Themsen og under Londons 
broer, var mere end 2 millioner men-
nesker tilskuere fra Themsens bred-
der. Alle vikinger var også gæster i 
Underhuset og fik lov til at sidde i 
Winston Churchils stol med mere.
Efter ”Hugin” havde opfyldt sin mission med reklame for Danmark, købte det 
Engelske Dagblad, Daily Mail, skibet, prisen måtte ikke offentliggøres og benyt-
tede det som ferieskib for spejdere. De danske roerer måtte via Englandsbåden 

og lokal togtrafik 
sørge for hjem-
transporten. År 
senere kom Hugin 
på land. Solidt 
forankret i Rams-
gate, passet af 
gamle søulke.

Viktor Hansen nyder en øl

Vikingeskibet fik en flot modtagelse

Jeg valgte den rigtige vej
- var den første hilsen, jeg fik da Jesper D. Jensen, løftede røret for at 

bekræfte en aftale os imellem, om et foredrag i Lokalhistorisk Forening 
tirsdag den 1. marts klokken 19.00 i Kulturarkaden.
Arrangementet  der er gratis sker i samarbejde med 

Vordingborg Bibliotek og kræver en tilmelding via Bibliotekets hjemmeside

Glæd Jer, det er en spændende og glorværdig karriere, knægten fra Vording-
borg har haft inden for inden for den ”hårdtslående” bokseverden. Til glæde for 
os i Lokalhistorisk Forening, har han valgt at lade andre få glæde af de mange 
oplevelser, denne sport har givet ham. Det lå ellers ikke i kortene at han skulle 
dyrke denne sport, han var i de unge år en glimrende fodboldspiller, men lille af 
statur, valgte han at prøve kræfter med boksesporten, for at få lidt mere styrke. 
Det viste sig at være den rigtige vej for ham, med rette må man konstatere, hans 
valg gav ham oplevelser i livet, der er de færreste beskåret. Han startede i bok-
seklubben Tårnet og havde den første kamp i Vordingborghallen den 24 novem-
ber 1981, kun 14 år gammel. Det blev 49 kampe for Vordingborg, inden han i 
september 1985, flyttede til Korsør, der havde mange andre talentfulde drenge, 
lidt ældre den nok så kendte Brian Nielsen, Mark Hulstrøm med flere. Det blev 
til 235 amatørkampe, 30 nederlag, Dansk Ungdomsmester, dansk Juniormester, 
10 gange Danskmester, kombineret med 3 gange Nordisk mester. Deltagelse 
ved EM i 1989 og 91, med et Europamesterskab. VM i 1993 og Ol i 1992,- det 
blev i alt til 41 Professionelle kampe, 38 sejre, 1 uafgjort og 2 nederlag, Karrie-
ren sluttede med titlen som Europamester,  en ganske imponerende indsat. Da 
boksesporten blev lagt på hylden, deltag han i det politiske liv i Slagelse med 
12 år i byrådet, 2 år som medlem af en borgerliste, de sidste 10 som medlem af 
Venstre.
Siden 2007 formand for Dansk Professionelt Bokse forbund. Medlem af bestyrel-
sen i Europæisk Bokseforbund,  med-
lem af WBA bestyrelsen (World Boxing 
assocation). Udover alle de gøremål, 
fungerer han som Supervisor ved EM og 
VM kampe.

Foredrag med 
Jesper D. Jensen 

tirsdag den 1. marts 
kl.19.00 i Kulturarkaden 

på Sydhavnen
Det er en imponerende

karrie bokseporten har givet
Jesper D. Jensen
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Fra tiden der var engang
Efter at have fundet denne herlige annonce i arkivet, var det meget nær

liggende at fi nde virkeligheden bag annoncen. I en artikel, i bogen Matadorer, 
der udkom for 6 år siden, skriver Karen Johansson, fra Lundby Lokalarkiv en
artikel vedr. Bryggeren Niels Jensen. Jeg nærlæste historien der peger på
Murermester Niels Jensen, født 1843, og efter 50 år nedsatte han sig som

Brygmester med domicil i Lundby. Red Brian Devantie.

Morfaderen var murer, og måske en tilskyndelse til at den unge Niels kom i lære 
med dette fag, ihvertfald tog han til Præstø og kom i lære hos en lokal murer-
mester. Det betød blandt andet arbejde på Nysø Gods. Han blev udlært og fi k 
senere en del job, arbejdede med at bygge Nationalbanken, Jonstrup Semina-
rium og Vridsløselille Statsfængsel, en periode med skalmuring på Gåsetårnet i 
Vordingborg, fulgte også med. Han blev selvstændig med mange opgaver, og 
op til fl ere huse, blev bygget i Lundby. En stor håndværker, men lysten til at
prøve sig frem med Ølbrygning,  trak mere, han byggede i 1884, først et stuehus 
til Bryggeriet, i Lundby,  derefter et Bryghus, et tilhørende Maltgøreri. Om-
egnens mænd kom med deres korn for at få maltet, når der skulle afregnes, 
vankede der Kaffepunch i stuen, Hjemme i Bryggersene,  stod konerne klar med 
varmt vand og humle. Der skulle brygges øl, som slukkede tørsten, og så godt 
som alle drak. Niels Jensen var velforberedt og læste fl ittigt i lærebøger om 
bryggeridrift. Murerfaget blev ikke opgivet, der skulle jo mad på bordet, og der 
skulle investeres i fremtiden. I 1893 startede han bygningen af Lundby Bryghus, 
og den 5. juni 1898 begyndte bryggeriet med brygning af Hvidtøl. Det produkt 
blev dyrket 25 år frem, distribueret i ankre. I 1919 var man oppe og brygge 364 
hl øl, 10 år senere var produktionen udvidet med tilvirkning af skibsøl, lyst og 
mørkt. I 1926 opførte familien en villa på den anden side af gaden, en fornem 
ramme for det aldrende Bryggerpar, og deres eneste voksne søn Niels Hartvig. 
Bryggeriet gik godt og der blev investeret i fl ere ejendomme. Mæt af dage 
døde den gamle ”mester” 30. januar 1931, 87 år gammel, som en holden gam-
mel mand. Han blev begravet under stor festivitas, Sønnen Niels Hartvig fortsat-
te, sammen med sin mor, driften med fl ere udvidelser, og på grund af en god og 
ensartet kvalitet, både ankerøl, fl askeøl, samt sodavand, fi k de en rivende afsæt-
ning i det meste af Sydsjælland. Lastbilparken var blevet kendelig i Sydsjælland.
Karen Marie Jensen var efter bryggerens død både husmor og bryggeriejer i 
et årti, men 26. juli 1941 døde hun og i modsætning til manden fi k hun en stille 
begravelse. Niels Hartvig var velbegavet og fl ittig, en dygtig brygger og som 
det ses med annoncen også kreativ. Der var store planer med Bryggeriet, men 
døden indhentede ham den 5. Marts 1946. Han var ugift, der var store spekula-
tioner i slægten,  hvorledes arven skulle fordeles, nogle havde sikkert sat næsen 
op efter et betragteligt beløb, andre havde nys om, at Niels Hartvig ville oprette 

en fond. Det sidste kom til holde stik, legatuddelingerne fandt sted frem til 2010 
da kassen var tom. Efter Niels Hartvigs død fortsatte bryggeriet produktionen 
under nye ejere, indtil Maribo Bryggeris opkøb af virksomheden i 1970 satte det 
endelige punktum for Lundby Bryggeri.
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Vordingborg Teglværk, 
Strandgade 32-34

I denne artikel, efter at have været omkring  Christian Wittes bog ” Mit liv i 
Sydsjælland ” hvor han blandt andet omtaler Nordhavnen i Vordingborg, og et 
eksisterende Teglværk, undret mig over meningen med det. Via Lokalarkivets 
mange effekter, fandt jeg med hjælp af Lis B Jensen, nedenstående. Læs blot:

Sophus Petersen fik skøde den 10. maj 1887 på  matr. nr. 163a, Vordingborg 
Bygrunde i Strandgade sammen med Konsul og Købmand Edvard Møller og 
Købmand Abildgaard – for 52.150 kr. (iflg. skødet) samt på flere andre matrikler 
af ejerne Garvermester P. Knudsen og Murermester C. F. Petersen. Der medfulg-
te både heste og vogne samt 
en stor mængde tilført ler og 
omtrent en million brændte 
sten. Udover dette købte de 
også iflg. skødet:
Matr. 4 k af Marienlyst, Matr. 
19 f af Nyråd Mark, Matr. 1 a af 
Vintersbølle (Munksgård). Det 
ser ud til, at de allerede har 
overtaget det den 1. april 1885 
i. Der var ingen gæld i form 
af restancer eller kongelige 
skatter. Målebordskortet: som 
vi har lavet et udsnit af her

Vordingborg Teglværk havde hidtil måttet hente sit ler ¾ mil borte i lergravene 
ved Hjortsholm, hvilket selvfølgelig bevirkede, at driftsudgifterne var ret store. 
Teglværket havde egen havn ud for dér, hvor det gamle bådebyggeri i dag lig-
ger på Nordhavnsvej. I 1897 indtrådte Enkefru Marie Møller, født Bech i Køben-
havn, som medejer efter sin mand.

Teglværksejer Sophus Petersen solgte Vordingborg Teglværk til fhv. teglværks-
ejer K. M. Laursen, Stenstrup ved Svendborg, for 44.000 kr. med overtagelse 
14. juli 1901.
I 1905 indgik Laursen en 20-årig aftale med etatsråd Hammerich om at grave ler 
på vestsiden af Københavnsvej i en lavning nordvest for Iselingen. Der gik den-
gang en skinnevej fra teglværket på Østervej og op til Nyrådsvej, herfra lidt mod 
øst og videre mod nord langs den nuværende Solbakkevej. Ved Møllevej dre-

jede sporet mod vest 
hen til, hvor Prins Jør-
gens Allé ligger i dag. 
Herfra nordpå til om-
rådet mellem Brovejen 
og Nygårds Have, 
hvor lerudgravningen 
fortsat kan anes i det 
grønne område. Den 
18 juni 1914 styrtede 
en stor 2 etagers lade 
sammen, og 160.000 
sten, der stod til tørre, 
blev beskadiget.

I 1916 er det Ejner Løve, Østervej 13, der som eneste og ansvarlig indehaver 
driver fabrikationen med forretningskontor på sin ovennævnte bopæl under 
firmanavnet “Vordingborg Tørvefabrik ved Einar Løwe”.
Friderich Klenke er ansat som teglmester i 1916, han er kommet dertil i 1914.
Kilder: Skøde-panteprotokoller og arkivets eget materiale.

Uddrag af kort fra Historiske kort
på nettet 1906-1909

Teglværksarbejderne ca. 1912

Snorlige veje fra
Helsingør via Køge til Masnedsund

Red: Brian Devantie

Kong Frederik den 2. var den første, der udviste interesse for landets veje. 
Kongevejene blev i de efterfølgende kongers tid anlagt flere steder,  mellem 
forskellige slotte og større bysamfund, fra hovedstaden og ud. Disse veje var 
forbeholdt hoffet til behagelig kørsel. Her ansættes de første vejmænd, som 
passede vejene med grus og sten. Der var bomme for vejene, som blev åbnet 
for dem, der enten var kongelige, eller havde kongelig tilladelse til passage. 
Disse veje blev spærret om vinteren for ikke at blive kørt i stykker i den fugtige 
periode. Vejmænd, var ikke noget man kendte til,  fra den første tid af Danmarks 
vejhistorie, som går helt tilbage til Oldtiden. Dengang var der dog kun tale om 
jordveje, stier samt hjulspor. Udbedringen af vejene blev pålagt herremændene 
og godsbesiddelserne, som pålagde hovbønderne denne opgave. Der skulle 
køres grus og sten i de værste huller.
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I 17-hundrede tallet indkaldes en Fransk ingeniør,  til at anlægge nye hoved-
veje, fra hovedstaden Helsingør, til blandt andet Vordingborg. Til Vordingborg 
blev der i den tid anlagt en snorlige vej over Køge til Masnedsund, til overfart 
til Gåbense. Vejene blev anlagt som makadamiserede veje, det vil sige, at man 
gravede jord og ler af, i den bredde vejen skulle have, og en forudbestemt 
dybde. Denne udgravning blev så fyldt med jord og sand. Ude i siden lagde man 
store sten,  for at vejen ikke skulle skride ud. Mellem disse sten fyldte man så op 
med store håndsten, kaldet paksten. Stenene blev tromlet fast med hestetrukne 
stentromler. Derefter blev der lagt granitskærver, som igen blev gruset over og 
tromlet fast. Den hestetrukne stentromle blev senere afløst af en damp og 
motortromle. Der blev gravet grøfter,  i begge sider,  til opsamling af overflade-
regn.
Da kommuner og amter opstod, blev vejene fordelt mellem staten, amter og 
kommuner, der blev ansat vejmænd til vedligeholdelse, blandt andet vejmand 
Christian Witte fra Kalvehave, fra hvis bog vi har hentet denne artikel.  Om 
vinteren slog vejmændene skærver: store granitsten blev først med en hammer 
slået i flager, derefter med en lille Klaphammer slået i små stykker, skærver som 
blev brugt til udbedring af vejene. Her har vi Jens Vejmand, så smukt beskrevet 
af Jeppe Aakjær i ”Hvem sidder der bag skærmen” Uden hans sang,  havde vel 
ingen i dag, tænkt over de trange vilkår de første vejmænd måtte leve med. Ole 
Rømer, nærmere betegnelse for denne person 
kendes ikke, men han  havde opfundet en vogn, 
der kunne opmåle vejenes længde i mil. Der blev 
derefter,  opsat milepæle ved de nyanlagte veje, 
for hver halve og hele mil. Det var meget smukke 
kegleformede, opretstående slebne granitsten 
med kongeligt signatur og mileangivelse. De fle-
ste af disse sten er forsvundet efterhånden som 
vejene er blevet udbygget. Der er dog stadig en 
tilbage og den står pudsigt nok i Vordingborg, 
mellem Falunvej og Københavnsvej,  hvor vejen 
svinger ind til Politigården og ned mod Kvickly, 
placeret lidt ind bag cykelstien,  står den i ensom 
Majestæt og knejser. Bringer minderne tilbage 
til en tid,  der var engang, men klart definerer,  
at man også på det tidspunkt, kunne fremstille 
smukt forarbejdet håndværk i naturens materialer.  
Måske burde man fra kommunal side, istand-
sætte den, men pt, ser den ganske godt ud,  så 
den bevares for eftertiden med et minde om en 
svunden tid.

Det er smukt håndværk 
der præger stenen.
Denne sten står på
Københavnsvej ved

indkørslen til
politistationen

Den gamle majors erindringskasse
Dette er 6. del af min korte fortælling om en svunden tid.

Skrevet af major Peter Bjørn Jensen

Falsterske Fodregiment (FAFR) var blevet til Danske Livregiment (DLR), da jeg 
1. september 1978 trådte ind på kasernen igen efter 3 år på Kronborg. FAFR 
bataljonerne beholdt dog deres navne indtil hærreduktionen i begyndelsen af 
80’erne. Så mit kompagni havde altså stadig den falsterske løve på baret og 
uniformer. Regimenterne blev sammenlagt 1. august 1976, så jeg oplevede ikke 
de 2 første år, men hørte kun om problemerne med at føre de fredelige roebøn-
der sammen med de mere sprælske københavnere. DLR havde også medbragt 
en regimentschef – oberst N.E.A. Møller, kaldet Nea. Han var meget vellidt i 
officerskorpset, dog veg han tilbage for at få smeltet flokken ordentligt sammen 
– der var f.eks. stadig 2 løjtnantsforeninger i en periode. Den fra DLR var svær at 
styre, og det måtte messedamen, den søde og venlige fru Johansen, sande ved 
den første julefrokost for DLR løjtnanter. De havde nemlig medbragt gåsen Nea, 
som de på et tidspunkt slap løs i messelokalerne. Fru Johansen blev heldigvis 
overtalt til at blive i stillingen efter denne skrækkelige oplevelse.

Da jeg kom i 78, havde regimentet igen fået ny chef, nemlig oberst  F.O. Her-
tel, som kom fra en stilling som stabsofficer ved SHAPE, Hovedkvarteret for de 
Allierede Styrker i Europa i belgiske Mons. Hertel var en fredelig mand, og han 
skaffede sig et godt ry her i staden og blev medlem af kommunalbestyrelsen, og 
en overgang formand for vores daværende museum!

Kasernen var nu fyldt til randen med soldater, i alt vel omkring tusind kvinder 
og mænd. Der var ikke mindre end 13 kompagnier/eskadroner, hvoraf de 9 var 
med professionelt mandskab. Så der var kamp om plads på Kulsbjerg området, 
skydebanen og undervisningslokaler. Jeg blev som 36-årig kaptajn chef (KC) for 
2. panserinfanterikompagni ved FAFR 1. bataljon, og fik således ansvaret for små 
100 mand. Der fulgte nu 2 ½ år som KC, først 2 år for 2. kompagni og til sidst 
½ år for stabskompagniet. Det var en spændende og lærerig periode, som jeg 
kunne skrive en hel bog om. Det er der jo ikke plads til i Guldgåsen, så jeg vil 
nøjes med at berette og få oplevelser.

Kort efter ankomsten til jobbet blev jeg sammen med mange kolleger sendt 
til Holsten for at agere kampdommere på den kæmpestore NATO-øvelse Bold 
Guard. Den foregik hvert 4. år og havde til formål at øve forsvaret af den Jyske 
Halvø. Deltagerantallet var vel omkring 30.000 soldater – danske (Jyske Division) 
– vest-tyske (6. Panzergrenadier Division) – samt britiske og amerikanske enhe-
der (U.S. Marine Corps) foruden et stort antal skibe, fly og helikoptere. Øvelsen 
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fotoapparat med, men vi havde besøg af et dansk foto firma, som tog en masse 
billeder, og heldigvis har soldaterforeningen fået fat i bataljonens dagbog, hvor 
der er mange fotos fra turen.

Vores bataljonschef var oberstløjtnant 
Poul Larsen, som var gift med Vording-
borgpigen Birgit. De boede sidst på Ore, 
men Poul er gået til Ryes Brigade for 
nogle år siden. Fotoet viser den beslut-
somme chef i operationsvognen, hvor han 
med mikrofonen i hånden prøver at få de 
underordnede chefer med på sin plan, og 
ude i den anden ende sidder den unge 
kompagnichef=forfatteren, og vurderer 
om chefens plan kan bruges! Kampdom-
merne brugte røgbomber til at illudere, 
at et køretøj var ramt, og her var det gået 
ud over en pansret mandskabsvogn.

I weekenden, hvor der var øvelsespause, havde vi indrettet en feltlejr i bakkerne 
mellem Harzen og Wolfenbüttel. Vi var tæt på zonegrænsen til DDR, og vag-
terne i tårnene har nok haft travlt med at melde om de kampvogne og andet 
farligt, som de tydeligt kunne se. Alle bataljonens officerer spiste lørdag aften 
på en hyggelig restaurant i Schladen. I nabolokalet holdt det lokale ”Frei-willige 
Feuerwehr” deres årlige sammenkomst. Efter spisningen smeltede de 2 hold 
sammen. Tyskerne var mest yngre folk, men deres fastansatte materielmester 

begyndte altid ved Lübecks porte og sluttede ved Kielerkanalen. Når der i vores 
nuværende forsvarsløse tid samles ca. 1.000 soldater til øvelser i Danmark (Oks-
bøl), så er det nærmest en sensation!

Dagen før vi rejste til 
Holsten, var jeg lige en 
tur nede på Valnæs- 
gården ved Vålse og 
se et spektakulært 
syn – en stor Royal Air 
Force transportmaskine 
af typen Hercules, som 
stod fast med det ene 
hjulsæt sunket i den blø-
de jord på godsejerens 
lille flyveplads i Myg-

getvig.  Flyet var landet med et hold faldskærmsjægere, som skulle afmærke 
landezonen for en større luftlandsætning, som dog på grund af blæst blev aflyst. 
Folk og materiel strømmede til, og man prøvede at trække kæmpen fri med bl.a. 
vores pansrede bjærgningsvogn M 578. Fotoet viser et trækforsøg, hvor 3 af fly-
motorerne også hjælper til, men lige meget hjalp det. Først da man ca. 10 dage 
senere havde fået særligt materiel op fra de britiske styrker i Tyskland, lykkedes 
det. Man lagde metalplader ud til en startbane og løftede flyet op ved hjælp af 
kæmpe luftpuder, hvorefter 2 stk. M 578 trak flyet ud på pladerne. Det lykkedes 
at få flyet i luften, og roen sænkede sig atter over folden i Myggetvig!

Allerede i oktober gik turen atter til Tyskland, og denne gang var hele bataljonen 
med. Hvert efterår deltog 2 pansrede sjællandske bataljoner i øvelser hos den 
britiske rhinhær  (BAOR). Turen varede i 14 dage med øvelser i civilt terræn hele 
tiden (minus week- 
ender). Vi deltog i øvelser 
i området fra Mittellandka-
nalen ned til nordlige del 
af Harzen. Vi indrettede 
en feltlejr tæt syd for byen 
Peine, hvor der er store 
stålværker. Det blev en 
rigtig god mulighed for 
mig at lære kompagniet 
at kende, og jeg blev ikke 
skuffet. Jeg havde ikke selv 

Chef 1. Bataljon FAFR Oberstløjtnant Poul
Larsen under øvelse i Tyskland oktober 1978

Forfatteren overvejer chefens 
forslag. Tyskland oktober 1978

Foto: RAF Hercules strandet på Valnæs- 
gårdens flyverplads, september 1978

Træffer markering på en pansret mandskabsvogn
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Efterhånden kunne man ikke få faste soldater nok, og de tyngede også forsvars-
budgettet, så nogle enheder skrumpede, og bl.a. mit kompagni blev nedlagt i 
sommeren 1980, og jeg fik i stedet stabskompagniet indtil februar 1981. Da be-
gyndte et nyt kapitel i mit soldaterliv, nemlig som chef for efterretningssektionen 
i staben for 2. sjællandske brigade, som heldigvis også holdt til på vores kaserne!

havde deltaget i krigen, som soldat i langt udgående patruljer. Han kunne fortæl-
le en masse, som de unge tyskere ikke ville høre på, især fordi han havde været 
soldat i Waffen SS. Han viste os fotos af ham selv i russisk vinter-uniform osv. Han 
fremviste også et par rester af skudsår, så for os var det et spændende møde.

Under kampene fik vi også et par gange tilbudt indsættelse med små engelske 
helikoptere, og fotoet viser en heldig gruppe i fuld firspring på vej ind i en Lynx. 
At englænderne ikke altid var så professionelle som os, så vi nogle gange. Det 
skete allerede i det første brigadeangreb, som vi deltog i. Noget af det operativt 
mest hellige, det er at passere den såkaldte udgangslinie nøjagtigt på det fast-
lagte tidspunkt! Kort tid efter vores passage af linien landede der en helikopter 
lige foran min PMV, og selveste øvelseslederen, en brigader kom hen til mig og 
befalede, at jeg straks skulle standse angrebet. De engelske enheder var ikke klar 
til tiden! Det overraskede os. Vi så også, ligesom da jeg var der i 1971, at tyskerne 
var uhyre venlige overfor os danskere. Da første øvelse-suge var slut, trængte hele 
flokken til et godt varmt brusebad. En af bataljonens stabsofficerer havde fået 
et tip om, at stålværket havde et par brusere. Et par! Hvert kompagni (100-120 
mand) fik simpelthen en etage i værkets kæmpestore omklædnings- og badebyg-
ning. 4 etager brusere og pris for 400 mands bad? En flaske snaps til portneren! 
Stålværket havde jo heller ikke problemer med at levere varme til badehuset. Vi 
kom alle uskadte hjem fra Tyskland og en god og meget lærerig oplevelse rigere.

Næste store udfordring for nogle af mine soldater var deltagelse i ”Vinterkri-
gen”, jul/nytår 78/79. Her viste vore soldater hvilket sejt materiale, de var lavet 
af. Det er der skrevet meget om andetsteds. Jeg deltog ikke selv, da vi var på 
julebesøg hos mine forældre på Sorø egnen, og til Vordingborg – det kunne 
man kun komme på ski eller bælter.

Vore soldater sidder op i en engelsk Lynx helikopter

Vordingborg for 100 år siden
Fra arkivets gemmer har vi hentet denne historie, 

der fortæller lidt om tiden der var en gang.

Når man kigger på Vordingborg  i 1916 er vi midt i 1. verdenskrig. Byen er vokset 
hastigt siden 1911, hvor der i Vordingborg Købstad var ca. 4000 beboere og i Vor-
dingborg Landsogn var der knapt 2850 – befolkningstilvæksten er i Vordingborg 
Købstad steget til 5685 og i Vordingborg Landsogn 3236 en stigning på ca. 25 %. 
Dette skyldes blandt andet,  der var bygget både Sygehus og Kaserne i Vording-
borg i 1913. Der var ca. 400 soldater på Kasernen, både menige og befalings-
mænd var også indlogeret rundt omkring, blandt andet var der knapt 90 personer, 
der boede på Vordingborg Tømmerhandel og 49 på Realskolen i Torvestræde. På 
Masnedø fortet var der rundt regnet 160 soldater. En stor del af disse kom fra Fyn 
og Jylland – nogle kom fra Møn, Lolland-Falster og et mindre antal fra Sjælland og 
Bornholm, ganske få af disse fra Vordingborg og omkringliggende sogne.

Løn og skat:
En tjenestepige, på aldersunderstøttelse eller fattighjælp, havde dengang en ind-
tægt på 300 kr. og betalte en kommuneskat på 2,65. kr om året. I Landsognet var 
nogle af de laveste indkomster 50 kr – og en skat på 1,40 En tjenestekarl/arbejds-
mand tjente 600 kr. og betalte en skat på 21,20 kr. Slagteriarbejderne have en årsløn 
på ca. 1.500 kr. – og betalt en skat på ca. 95 kr – På Garveriet lå lønnen mellem 750 
kr og 1000 kr. Vil man se andre eksempler på lønninger kan man kigge i folketæl-
lingen. Borgmester Sporsen havde en pæn indkomst, skat til staten 188,30 kr og til 
kommunen 1007 –. Konsul Lars Petersen var nok byens rigeste med en indkomst på 
lidt over 127.000. Det vil være mere end svært, at sammenligne med nutidens løn-
ninger, men hvis man tilfældigt slår ned på Sporsens løn, svarer til ca. 300.000 i dag.

Handels- og Erhvervsliv i Vordingborg købstad:
Handelslivet i Vordingborg talte mange forskellige erhverv. Der var et Apotek, 6 
Barberer, 7 Bagere, 3 Blikkenslagere, 2 Boghandlere, 2 Bladsælgere, 1 bogbin-
der, 1 Bogtrykker, 1 Cigarfabrik, 5 Cigar-handlere, 2 damefrisører, 5 Fotografer, 
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3 Glarmestre, 1 Guldsmed, 4 Gæstgivere, 2 Herreekviperinger, 3 Hoteller, 1 
Installatør, 2 Isenkræmmere, 33 Detailhandlere/Købmænd, 1 Farvehandler, 3 Ma-
lermestre, 6 Manufakturhandlere, 1 Margarinefabrik, 1 Marskandiserforretning, 2 
Modeforretninger, 9 Sadelmagere, 8 Skræddere 14 Skomagere, 7 Smedemestre, 
9 Snedkermestre. 1 sæbehus, 2 trikotagehandlere, 6 Tømrermestre, 5 Urmagere, 
2 Viktualiehandlere, 1 Vildthandler, 3 Vognmænd og 1 Ølhandler – pudsigt nok 
ingen på det tidspunkt registrerede Murermestre, dertil kommer så de handlende 
der lå i Vordingborg Landsogn.
Ser man på de respektive enheder, ser det trist ud. Bagerfaget er gået stærkt 
tilbage, kun en i Algade og en i Nyråd. Bogbinderen, Bogtrykkeren, gennem åre-
ne op til 5 af slagsen, cigarfabrikken, sadelmageren, sæbehuset, ølhandleren, er 
forsvundet, det samme gælder skrædderfaget, den lille slagterforretning, Vildt-
handleren. Skomageren er nede på en enkelt, men også Smede og Snedkerfaget 
er gået voldsomt tilbage. En afslappet vandretur, gennem Algade årgang 2021, 
med en masse tomme forretningsvinduer, tegner et trist billede, af det førhen så 
pulserende forretningsliv i byen.

Arbejdspladser:
Herudover var der jo, Andelssvineslagteriet, Imprægneringsanstalten, Knudsens 
Garveri, Vordingborg Tømmerhandel, Sygehuset, Kasernen, Vordingborg Tegl-
værk, Øernes Andel, Vordingborg Brændselskompagni, adskillige fiskere, både 
i Syd, og Nordhavnen, syersker, arbejdsmænd og landarbejdere. Der ses tillige 
ca 150 personer angivet som arbejdsløse i Købstaden. Igen noget der chokerer, 
gode arbejdspladser alle forsvundet, bortset fra et lille antal mennesker på Kaser-
nen,- alt andet er historie. På et tidspunkt var der ca. 550 patienter på Amtshos- 
pitalet,  hvilket gav arbejdet til ca. 250 Personer. På Masnedø var der to damp-
færger Marie, 1914-16 og Alexandra der også beskæftigede en del mennesker.

HUSK    HUSK    HUSK    HUSK    HUSK    HUSK

Generalforsamling
Torsdag den 21. april 2022 klokken 20.15

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, afholder torsdag den 21. april den 
ordinære generalforsamling i Kulturarkaden på Sydhavnen i Vordingborg. 
Der er tradition for at aftenen indledes med foredrag. År efter år, har vi 

sat focus på, at det var en af byens kendte ansigter. Det skubber vi i år lidt 
tilside, til fordel for det store projekt en initiativ gruppe, omkring det gamle 
papirværk i Nyråd har arbejdet med. Et arbejde, der til glæde for dem selv 
og de mennesker, der elsker nostalgi og be-varelse af gamle værdier. Det 
har nu resulteret i at man har udgivet en bog om det bevaringsværdige 

projekt, resterne af Theisens Papirværk, der lå på den del af Nyråd Mark, 
der kaldtes Stampeengen. I gamle dage var der mange små vandmøller, 
der fremstillede indpakningspapir af gamle klude, fi-skegarn og tovværk. 
Kun få er bevaret til vore dage, heriblandt Theisens Papirværk i Nyråd.

Foredrag klokken 19.00
åbner aftenen med fortællinger af Initiativgruppen bag projektet om Theisens 
Papirværk. Gennem en times tid sættes der focus på Bogen og hele ideen bag 

det store projekt, og muligt bogens forfatter Per Ole Schovsbo, med flere.- 
Alle er velkommen, også ikke medlemmer, ønsker man stemmeret ved den 

efterfølgende Generalforsamling, kan der ske en indmelding inden foredraget.

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg
Generalforsamling torsdag den 21. april 2022 kl. 20.15

Kulturarkaden, Sydhavnen
Dagsorden iflg. gældende vedtægter

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være forenin-
gens sekretær i hænde senest 8 dage før.

Adresse: Jørgen Larsen, Mads Jensensvej 3,  4760 Vordingborg
Mail adr: madsjensensvej3@gmail.com

HUSK    HUSK    HUSK    HUSK    HUSK    HUSK
Ølhandler Skovlund på hjørnet af Algade, Torvestræde. Skovlund
havde ølkælder i Algade 103, et mindre værtshus og privatbolig

på Københavnsvej 6. Senere overtog han et røgeri på Københavnsvej
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