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Jeg spejder en Sommerdag.
Ser Smaalandshavet skinne
bag Skovens grønne tag.

Langs Lolland og Falsters Kyster
glitrer det blanke vand.

Storstrømmens lette Krusning
blaaner med Sjællands Strand

Foto: Per Rasmussen - Tekst:Morten Bredsdorff
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Nyd Fotograf Per Rasmussens billede på forsiden, en stille aften, 
på en af de dage, hvor naturen spiller puds med havneområdet 

på Nordhavnen, hvor vandet er gået over sine bredder. 
- Her er det i kontrast til Bredsdorffs smukke vers på forsiden, 

Cafe Oscars facade, der glitrer i det blanke vand.

En sommerdag i Vordingborg - der er skrevet mange smukke ting 
om vor herlige by. Gemt bort i arkivet på Sydhavnen, har en af de 
lokale frivillige Lis B. Jensen, fundet nedenstående smukke digt, 

skrevet af Vordingborg Seminariums rektor, 
Morten Bredsdorff, og bragt i Elevforeningens årsskrift for 1950.

Fra Valdemarstaarnets Tinde
jeg spejder en Sommerdag.
Ser Smaalandshavet skinne
bag Skovens grønne tag.

Langs Lollands og Falster Kyster
glitrer det blanke vand.

Storstrømmens lette Krusning
blaaner med Sjællands Strand.

Se, blaa som den klare himmel
og bred som en Flod mod Hav

gaar Grøndsunds gyngende Vande
langs Bogø, frugtbar og lav.

Disse Øer svømmer
i Strømmens mægtige Favn-
Gaardenes grønne Marker,

Fiskernes trygge Havn.

Fra Femø i vestlig Kimning
til Fanefjords Taarn i Øst
vugger et lille Danmark
i sommerlig Sol og Lyst.
Oringeskoven skygger
lunt om den stille Vig-

Landet er skønt og hjemligt.
Gudherren er stor og rig

Tekst:Morten Bredsdorff

En af Danmarks mest 
særprægede Campingpladser

Red: Brian Devantie - Foto fra Scrapbog

Vordingborg havde under krigen og mange år efter, frem til midten af tresserne, 
en af Danmarks mest særprægede campingpladser, placeret lige midt i hjertet 
af Valdemarernes Borg. Placeret i det afsnit på Ruinterrænet hvor Saras Have 
oprindelig lå.

Der er ingen tvivl om, at de mange campingturister der fandtes på det tids-
punkt, helt givet har nydt at være placeret midt i byens hjerte. Ikke omgivet af 
de mest hygiejniske forhold og faciliteter, men ingen tvivl, det har helt givet 
været en oplevelse i skyggen af Gåsetårnet, i fred og ro,  at kunne nyde livet 
under de vilkår. Et lille toilet under museet var eneste mulighed, uden bad og 
ikke noget man kunne være alene om. Alle andre turister og gæster til om- 
rådet havde heller ikke andre muligheder, men ganske enkelt en gåde, hvordan 
ansvarlige på det tidspunkt, kunne finde på at anlægge en Campingplads med 
adgang, for et hav af biler, set i lyset af i dag, hvor man næsten skal være i 
familie med en fra Museet, bare for at få lov til at køre et handicappet 
menneske ind på området.

I 1966 besøgte langt over 
6.000 mennesker, fordelt 
på danske, svenske, nor-
ske, tyske, og andre fra de 
europæiske lande cam-
pingpladsen.

Ønskede man mere com-
fort, var Campingpladsen 
på Ore med O.K. Pedersen 
mere moderne. Iflg Dansk 
Campingunion i 1967, 
blandt landets fem største 
med plads til 440 teltlig-
gere, svarende til i det 
år 56.920 overnatninger. 
Pladsen blev anerkendt 
som trestjernet. I en flot contrast til Gåsetårnet kunne 

man nyde Campinglivets glæder
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Commonwealth 
- gravene på Svinø Kirkegård

Denne artikel er hentet fra Bogen Sydsjællandske Soldaterforeningernes 
Centralsammenslutning, udgivet af forlaget Devantier i anledning 

af deres 75 års jubilæum 1996. Red: Brian Devantie

Under 2. verdenskrig blev 1.160 allierede flyvere, heraf 134 fra USA begravet 
i Danmark, alle døde under deres indsats for at genvinde fred og frihed i hele 
verden. Svinø Kirkegård, blev i 1942 af den tyske kommandant på Aunø Flyve- 
station, udpeget som begravelsesplads for ”nedstyrtede fjendtlige flyvere” fra 
Lolland Falster, Møn og Sjælland syd for hovedvej 1. Den første begravelse fandt 
sted under fuld militær honnør den 13. maj 1942, og den sidste under ganske 
andre forhold den 13. september 1944. I den periode blev 62 britiske og ca. 43 
amerikanske flyvere begravet, så på det tidspunkt måtte kirkegården i Svinø, 
udvides for at rumme så mange.

Den tyske feltpræst anmodede sognepræsten om at medvirke, og senere at 
forestå begravelserne. Pastor Johs Lindeløv tog med glæde imod anmodningen. 
I sommeren 1943 gav den tyske overkommando ordre til at ”terrorflyverne” ikke 
mere skulle begraves med æressalut eller kransenedlæggelser, ja gejstlig med-
virken var heller ikke velset. Det var RAF- bombningerne af tyske byer, der havde 
medført denne ændring. En flyverbegravelse den 12. oktober så tyskerne bort 
fra, men den 29. oktober nedgravede tyskerne en nedskudt flyverpilot på Svinø 
kirkegård, uden at have truffet aftale med sognepræsten. Få dage senere var 
Pastor Lindeløv på Kirkegården, han fået nys om, at der var sket en begravelse 

og han kastede ritualet. Tyskerne blev rasende, og efter begravelsen, 3 dage 
senere, undlod Lindeløv at komme på kirkegården udenfor gudstjenestetiderne. 
Men efter hver gudstjeneste, fulgte menigheden deres præst til de nye grave, 
hvor man uanfægtet foretog jordpåkastelse og gav de allierede flyvere en vær-
dig afsked. I sommeren 1944, kom der en ny instruks om at de allierede flyvere, 
i stilhed skulle graves ned, der hvor de var fundet. De skulle ikke mere føres til 
centralkirkegårde som hidtil.

Som følge af denne instruks, kom der ikke flere allierede flyvere til Svinø. Rundt 
om i landet, risikerede flere af vore landsmænd, liv og lemmer ved at genop- 
grave de allierede flyvere og få fat i deres lokale præst, for at føre dem til indviet 
jord og give dem en kristen begravelse. Det var ofte et tidspres graveren blev 
udsat for. På Svinø kirkegård, kom der på forunderlig vis, altid friske blomster på 
fly-vergravene, der verserer talrige beretninger om det. På højre side af flyver-
gravene lå der en nøgen plæne øst for anlægget. Det var tyskernes begravelses-
plads. Det var ikke en hædret plads, men den kræver lige et par ord. Uskyldige 
ofre for krigen, gamle kvinder og børn, som blev tvangsforflyttet, blev anbragt i 
uhumske flygtningelejre, en af dem var gemt af vejen i Svinø. De udhungrede 
tyskere døde som fluer, men alle blev gravet op, og ført til deres hjemland, nog-
le år efter krigen.

Allerede før befrielsen, blev der indsamlet midler til en mindelund på Svinø. Gra-
vene blev rettet ind i fine pæne rækker og lagt i den rækkefølge, de var kommet 
i jorden. Men da USA i 1948, hentede deres egne til Liege, Belgien og overførte 
deres jordiske rester til deres hjemland, kom der nøgne pletter i den anlagte 
mindelund. Af hensyn til gravfreden blev en ny flytning af de tilbageblevne 
opgivet.

Imperial War Graves Commission bestemte at alle faldne briter, verden over, så 
vidt det var muligt, skulle have den samme gravsten på de større gravpladser, 
herunder Svinø, hvor der blev opstillet ”The Cross af Sacrifice”. Mindelunden 
blev indviet den 5. maj 1950. Biskop Rosendahl fra Roskilde udtalte ved denne 
lejlighed: Vi vil værne om disse heltes grave, og vil vise deres sidste hvilested 
hæder og ære, for på denne måde, at udtrykke vor tak, for den indsats, som gav 
os befrielsen.

Hvert år den 4. maj, mødes man stadig til mindehøjtidelighed i Svinø Kirke og på 
Kirkegården. Flere hundrede mennesker, civile, værn og korps samles for at min-
des de faldne. Når man ser de mange grave, kommer man måske til at tænke på 
de millioner, der ikke fik en plet at hvile under, alle ofre for krigens rædsler, jøde 
som kristen, soldat eller civil.Mindelunden for de faldne på Svinø



6 7

Fredning af Kirkeengen 
en realitet

Red: Brian Devantie

Kirkeengen ved Vordingborg Kirke er efter længere tids forløb nu blevet fredet 
og udgør med sine græssende kreaturer en lille landskabelig perle, set med de 
menneskers øjne, der stod bag et ønske om at frede det store område.

Kirkeengen er først og fremmest smukt beliggende mellem skoven og 
ruinterrænet med Gåsetårnet. Der vokser en del gamle kulturplanter på de 
højere liggende dele af Kirkeengen op ad kirkegårdsmuren (hjertespand m.fl.) 
på samme måde, som der fra ruinterrænet er kendt en lang række relikter fra 
middelalderen. Der er ikke fundet sjældne arter på engen, men den har en god 
naturtilstand. Kirkeengen afgræsses og gødes ikke. Der vokser blågrå siv 
og andre arter, som ses i rigkær, og der er potentiale for, at her kan vokse 
gøgeurt.

Grønbroget tudse har i hvert fald tidligere ynglet i søen på engen. De tidligere 
trusler taget i betragtning og at sammenhængen mellem skoven og ruinter- 
rænet bør sikres, har gjort at en fredning synes oplagt.

Gennem de senere år, har der været forskellige trusler imod både Kirkeskoven 
og Kirkeengen. Samtidig har der været forslag om sportshals-byggeri tæt på 
skovpavillonen. For få år siden var der forslag om vej- og parkeringsareal på 
Kirkeengen, men lige som med halbyggeriet, blev disse ideer ikke realiseret.

Det var sagsrejseres forventning, at en fredning, gør det lettere at beskytte 
skovens værdier, og dels får en varig beskyttelse, imod yderligere byggeri og 
anlæg i både skoven og på engen. Med den placering centralt i Vordingborg by 
var det forventeligt, at der kunne opstå fornyet pres på området.

De fleste Vordingborg drenge, husker tilbage på den gang i 60’erne hvor Kirke-
engen, var anlagt med fodboldbane med mål. Ud for Vordingborg Bio, var der 
indrettet en pæn legeplads, til glæde for byens børn og helt givet for Børneha-
ven, der fortsat ligger på skovvej.

I 1920 havde Inspektøren fra Idrætsparken Mority Rasmussen fra København væ-
ret i Vordingborg og undersøgt engen ved Kirken. Han mente, der kunne blive 
en god plads og lovede at undersøge og udarbejde en plan, men det ville 

koste omkring 40.000 at få den i brugelig stand.  Der kom dog aldrig en plan på 
bordet, uvist af hvilken grund. I øvrigt var det ikke første gang, der blev arbejdet 
med fodboldanlæg på stedet. Lidt tidligere var der skriverier om anlæggelse af 
en fodboldbane i engen. I et indlæg i Vordingborg Dagblad opfordrede en Hr. 
Hauerbach kraftigt at man tog fat og benyttede engen som Idrætsplads, men 
alle planer er løbet ud i sandet. Daværende formand for Idrætsforeningen sagfø-
rer Jørgensen, kunne ikke gå ind for sagen, idet han mente bundforholdene var 
for ringe, og det var en stor ulempe, arealet som ville få en perfekt placering i 
bymidten, ikke kunne afspærres. 

Fredningsnævnet har afgjort sagen for flere måneder siden, og Vordingborg 
Kommune har hele vejen igennem bakket op om fredningen. 
Det var egentlig planen, at fredningen officielt skulle bekendtgøres før jul, men 
det har man altså ikke nået. Sagen er afsluttet, og som Lokalhistorisk forening. 
bør vi helt givet juble over, at en vigtig del af Vordingborgs historie på den 
måde bliver bevaret. 

Man kan altid diskutere plejeplanen, men her er fredningen også ganske klar: 
der skal ske afgræsning, og det er køerne, der foretager naturplejen. Kirkeengen 
får aldrig lov at ligge hen som en velfriseret græsplæne. Naturen og historien 
går dermed hånd i hånd, og Vordingborg kan bryste sig af at have en eneståen-
de naturhistorisk perle midt i byen.

Nyd det herlige aftenbillede hvor
Major Peter Bjørn Jensen har haft fingeren på aftrækkeren
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Vordingborg Roklub er blandt de 
ældste idrætsgrene i Vordingborg

Red: Brian Devantie 

Rosporten hører til blandt de ældste idrætsgrene i Vordingborg - i hvert fald når 
der er tale om idræt organiseret i klubber eller foreninger. Helt nøjagtigt kan 
man vel betegne roningen som den næstældste idræt i byen, idet gymnastik-
foreningen som den ældste, er et par år ældre end roklubben, og fodbolden i 
Vordingborg Idrætsforening, startet i året 1904, eller vel oprindelig i Boldklub-
ben ”Frem” er nogle måneder yngre. Under alle omstændigheder har rosporten 
nu eksisteret i Vordingborg i næsten 120 år.

Det ville have været meget nærliggende, at indlede med at citere dele af refera-
tet fra det stiftende møde i 1904, når der skal berettes om Vordingborg Roklub,  
men en sådan indledning kan ikke skrives, en beretning fra stiftelsen findes ikke. 
I det hele taget, har roklubben ingen skriftlige vidnesbyrd om de første mange 
år, idet de ældste eksisterende protokoller og journaler, ikke går længere tilbage 
end til 1914, og oplysningerne fra den tid er endda ret sparsomme og også 
noget ufuldstændige.

Men hvordan har betingelserne været for den nystartede klub og for de menne-
sker, som med sagfører Kristian Kjølner i spidsen, havde taget initiativet til dens 
oprettelse men det er sikkert ikke helt galt, hvis man forestiller sig, at vanskelig-
hederne har været mange og store, og pengene tilsvarende få og små.

Det må formodes, at nogle af stifterne, dog har haft så megen forbindelse, med 
deres eventuelle tidligere klubber, at de ad den vej har kunnet få fat i den brug-
te 4-årers inrigger ”K.K.”, der udgjorde klubbens bådbestand i starten - dog ret 
snart suppleret med en brugt 2-årers ”Carl Frederik”.

I hvert fald var der ikke penge til bygning af bådehus i 1904, men heldigvis viste 
klubbens første velynder sig allerede på dette tidspunkt. Det var fisker Jens 
Andresen, og han havde så meget tilovers for roerne og deres husmæssige 
trængsler, at han stillede et redskabsskur til rådighed til opbevaring af bådene, 
og fra dette sted i den vestlige ende af havnen, drev den nye klub så sine første 
aktiviteter.

På en eller anden måde, blev der skaffet midler og materiale til et eget hus, så 
man efter et par år i red-skabsskuret, kunne tage det første egentlige klubhus i 
besiddelse. 

Dette første bådehus lå omtrent på det sted, hvor sejlklubben i dag har sit ophale-
spil stående. Huset bestod af bræddevægge og bræddetag, det havde et eneste 
rum, og her stod de to både på jordgulv. Omklædningsrum fandtes ikke, så enten 
måtte roerne komme omklædte til klubben, eller også måtte de skifte tøj imellem 
bådene. Bademulighederne havde man lige udenfor døren i form af havnen, hvis 
vand dengang vel ikke har været mere indbydende, end det er i dag.

Rojournalen for 1914 indeholder oplysninger om i alt tre både, så på dette 
tidspunkt er 4-årers båden ”Volmer” kommet til. Den gamle rojournal, som også 
indeholder medlemsfortegnelsen, åbenbarer videre, at klubben i 1914 havde 21 
aktive medlemmer, og at der af disse medlemmer blev roet 126 bådture og 430 
medlemsture.

I 1922 blev det meget nødtørftige klubhus forbedret lidt ved, at en mindre til-
bygning var blevet opført til omklædning for roerne, og endvidere fik man etab-
leret en meget enkel og simpel badeanordning: Der blev boret huller i bunden 
af en gammel spand, hvorefter den blev hængt op i et hjørne af båderummet, 
og med en anden spand hentedes havnevand, som hældtes over i den hullede, 
hvorefter brusebadet fungerede.

I 1921 valgtes driftsbestyrer Christing til ny formand efter Kristian Kjølner. Han 
afløstes imidlertid allerede året efter af dyrlæge Herluf Brøggler, der beklædte 
posten i to år, hvorefter sagfører Kjølner vendte tilbage til formandsposten, som 
han derefter bevarede til 1940.

I 1933 begyndte morgenroningen i Vordingborg Roklub sin tilværelse, og det vil 
vel næsten være umuligt at tale om morgenroere i Vordingborg uden at ”Det 
gamle morgenhold” Holger Hoffmann, Henning Nielsen, Niels Holger Brorsen, 
Viggo Pedersen og C.J. Borella også må nævnes. Disse fem gik under betegnel-
sen ”Jernholdet”. I fyrre år roede dette hold sine morgenture til Vintersbølle, og 
selvom der i tidens løb havde måttet foretages et par nybesættelser på holdet, 
så var det dog stadig ”Det gamle morgenhold”.

Men også ”Braserholdet” der dukkede op i 1933, manifesterede sig som det 
hidtil absolut bedste kaproningsmandskab i klubben. Holdet bestod af Erik 
Johansen, Carl Marcussen, Bonne Prehn og Gunnar Olsen, også her kommer 
navnet Adolf Christensen eller som han kaldtes ”Den sorte slagter” ind i bille-
det. Han var vel ikke den store tekniker på det romæssige felt, men han ejede 
særlige evner til at få sine roere til rent fysisk at yde lidt mere, end de vel egent-
lig kunne.
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Hvorfor har Svinø sin egen kirke
Svinø kirkegård blev i 1942, udpeget som begravelsesplads for 

nedstyrtede fjendtlige flyvere af den tyske kommandant på Aunø Flyvestation. 
Det er i sig selv en spændende historie som kan læses på side 4,  

men hvorfor, har så lille et sogn som Svinø sin egen kirke. Jeg tog kontakt 
til Sognepræst Mette Magnusson, der i sin bog om Svinø Commonwealth 

War Graves, beretter om baggrunden for Kirkens tilblivelse.

En historie hun meget gerne ville orientere Guldgåsens læsere om. På sydsiden 
af kirken ligger Svinø Kirkegård, og på nordsiden af kirken finder man Svinø 
Mindelund med de allierede flyvergrave. Svinø blev selvstændigt sogn i okto-
ber 2010. Indtil da var det nuværende Svinø Sogn et kirkedistrikt beliggende i 
Køng Sogn, og Køng Kirke, Derfor er alle de allierede flyvere begravet på Svinø 
Kirkegård, men i Køng Sogn, som det dengang hed. Svinø Sogn har nu fælles 
menighedsråd med Køng Sogn og hører hjemme i Stege Vordingborg Provsti, 
Roskilde Stift.

Kirken blev bygget i år 1900 på foranledning af kvinderne på Svinø. Det fortæl-
les, at de efter at have været til gudstjeneste i Køng Kirke, om søndagen havde 
svært ved at få mændene med hjem fra det efterfølgende besøg på Køng Kro. 
Det blev de trætte af, og begyndte derfor at samle penge ind til deres egen kir-
ke på Svinø. De fik god opbakning af den daværende sognepræst Jacob Holdt, 
der også godt kunne tænke sig en rigtig kirke på Svinø, i stedet for at være hen-
vist til af og til at holde gudstjeneste i Svinø skolestue. Også Svinøs mænd gik 
efterhånden med på ideen om en egen kirke, og der blev nedsat et kirkeudvalg. 

Der blev afsat 12.600kr. på finansloven i 1899, og blandt lokalbefolkningen blev 
der indsamlet yderligere 10.000 kr. – det blev til ca. 22.000 kr. og det var, hvad 
kirken kostede at bygge.

Gavnø Gods skænkede alterbilledet, som er en kopi af alterbilledet i Rosenholm 
Kapel (Rosenholm slot er beliggende på Djursland), malet af A. Dorph. Det 
er malet på træ og forestiller den korsfæstede Jesus. Foran korset knæler en 
person, formodentlig disciplen Johannes. Også dåbsfadet er en gave fra Gav-
nø Gods, hvorimod selve døbefonten er forarbejdet af Stenhugger Hans Jacob 
Hansen af en stor sten, han havde fundet på en mark ved Allerslev. Kirkens klok-
ke blev fremstillet i Holland af jern.

Alterkalk og disk stammer fra et orlogsskib, idet en del altersæt havde været i 
forvaring i det daværende Kulturministerium siden Københavns bombardement i 
1807. Fra 1894 blev disse altersæt overdraget til nye kirker. Her kom Svinø Kirke 

altså i betragtning. Fra 
Munkehøjgård blev 
der skænket særkalke 
til brug ved altergang i 
kirken. På alteret står 4 
lysestager, to tre- 
armede og to til de 
store alterlys. To af dis-
se stager er skænket af 
folkene på Østergård.
Af kirkens to lysekro-
ner er den ene skæn-
ket af kvinderne på 
Svinø, den anden af 
gårdejer Lars Nielsen 

eller hans far, Peder Nielsen. Det store hæklede Fadervor i Kirken er udført af 
Hildeborg Hansen fra Dybsøvejen, der var telefondame på det, der dengang 
hed Svinø Vester telefoncentral.

Således vidner mange ting i kirken, samt hele kirkens tilblivelseshistorie om et 
stærkt lokalt ønske om en egen kirke. I begyndelsen af 1990’erne er der des-
uden kommet et rigtigt orgel i kirken. Frem til da havde man, siden kirken blev 
indviet, klaret sig med et harmonium. Ligeledes har kirken også i slutningen af 
1990’erne modtaget kirkeskibet, en kopi af ”Den norske løve”, bygget af Finn 
Knudsen, Ballerup, der efter et besøg i kirken kunne konstatere, at der mangle-
de et kirkeskib, og det ville han gerne råde bod på.

Over udgangen fra kirkerummet til våbenhuset er ophængt en lille statuette, 
som er en gave fra en datter til én af de begravede flyvere, Wilfred John Par-
sons. Statuetten er en miniudgave af et stort monument, der er opsat ved fly-
vestationen Lisset nær den engelske by Bridlington, hvorfra RAF 158 Squadron 
fløj ud.

Går man ud af kirken, passerer man igennem et meget lille våbenhus med 
opgang til tårnet. Her hænger også præstetavlen, hvoraf det fremgår, hvem der 
har været kirkens præst siden den blev bygget i 1900. I våbenhuset er ligeledes 
ophængt forskellige gaver fra besøgende.

Udenfor kirken kan man sætte sig på bænken og nyde den sjællandske natur 
og udsigten mod Dybsø Fjord eller man kan aflægge Mindelunden for allierede 
flyvere et besøg.

Foto Mette Magnusson
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Samtlige numre af
Guldgåsen på Hjemmesiden

Lars Lyngskov frivillig hjælper på Lokalarkivet har 
lavet en gennemgående oversigt over alle artikler 
i Guldgåsen til og med 2020. Det er artiklernes 
overskrift der er anvendt. Vi er helt tilbage i 1989 
hvor første nummer udkom, siden er det gennem 
årene, kommet vore medlemmer og nu alle an-
dre til gode, at de kan hente mange spændende 
historier fra tiden der var engang.  Det er en 
dejlig ting, ikke mindst for mig, der er Guld-
gåsens nuværende redaktør.  Er der tvivl om 
en tidligere artikel, kan jeg nu ganske enkelt 
gå ind og fi nde den, i den redegørelse Lars 
Lyngskov har udarbejdet. Personligt uden at 
gå de mange år tilbage, har jeg på lager, hen-
tet fra arkivets gemmer, en masse allerede 
producerede artikler. Det er så en ting, jeg på 
bedste vis, forsøger at skille fra hinanden, men det kan næppe 
undgås,  at man støder på enkeltheder, der tidligere har været læst. Foreningen 
kan glæde sig over den stigende medlemsfremgang, langt over 200, der er 
kommet til gennem de senere år. Det er nok også ensbetydende med, at det er 
de færreste, der kan huske artiklerne fra starten for 33 år siden, men får man lyst 
til at nærlæse nogen af dem, kan man nu takket være Lars Lyngskov bare gå på 
opdagelse. På Lokalarkivet er et ringbind med samtlige blade.

Christian 4 troede på ideen og i 1605 oprettede han et tugthus hvor løsgænge-
re, - mænd og kvinder - skulle indsættes for at lære et håndværk, som de siden 
hen kunne ernære sig ved. Flere kvinder og omstrejfende børn blev indsat. Kvin-
der der blev indsat var indsendt ”uden dom” altså uden angivelse af straffens 
størrelse. Langt de fl este kvinder, der havnede i tugthuset, var blot indsat for 
en ringe forseelse, eksempelvis løs mund, men sådan forholdt det sig ikke med 
Katrine Kruse fra Vordingborg. Sammen med sin mand, Peder Klejnsmed, var 
hun dømt fra livet på Vordingborg Byting på grund af groft tyveri, begge blev 
forskånet og i stedet sendt med dom til København. Peder Klejnsmed kom på 
Holmen, mens Katrine blev modtaget i Tugthuset. Borgerne i Vordingborg men-
te de for altid var sluppet for parret. Med hensyn til Peder regnede de rigtigt, 
han døde i lænker på Holmen, men Katrine blev løsladt efter 2 ½ års fængsel, og 
en skønne dag i det herrens år 1625, var hun til borgernes rædsel, tilbage i Vor-
dingborg. Opholdet havde ikke gjort hende til et bedre menneske, tværtimod 
var hun forbitret og fuld af hævntanker.

Lensmanden fra Vordingborg Palle Rosenkrantz fortæller i en indberetning om 
sagen, hvorledes borgerne i Vordingborg, levede i en stadig skræk for denne 
kvindes trusler og undsigelser. De frygtede ildspåsættelser af deres huse. Havde 
borgerskabet formodet hun var kommet tilbage, så ville de - hedder det i Lens-
mandens brev, ikke have sendt hende til København, men ladet hende straffe 
med livet. Det var derfor borgernes bøn, at hun atter måtte blive modtaget i 
Tugthuset, eller såfremt dette ikke kunne lade sig gøre, stå sin straf ud, det ville 
sige, miste sin hals. De panikslagne borgere ville for alt i verden af med denne 
skrækkelige dame Katrine Kruse. Kancelliet svarede med at pålægge Palle
Rosenkrantz omhyggelig at undersøge, hvorvidt det kunne bevises, at hun havde 
truet med ildspåsættelse og sætte ild til byen, og i såfald lade hende gribe og 
sende tilbage til Tugthuset,  med besked om at hun ikke måtte løslades mere.

Da tugthuset i 1620 blev reorganiseret, efter at have været lukket et års tid,
på grund af en voldsom pestepisode, oprettedes der et særligt børnehus hvor 
man kunne præstere en ikke ubetydelig mængde klæde og lærredproduktion. 
Også børn fra Vordingborg, det præcise antal kendes ikke, men i et notat fra 
Vordingborg Len, fremgår det, at der ved en udskrivning 10 september 1621,
lå en ordre om at sende 6 pigebørn til Tugthuset. Køge kæmnerregnskab med-
deler den 10 november dette år, at 6 piger der kom fra Vordingborg Len, skulle 
til tugthuset, hver fi k 2 måltider mad på byens bekostning, sammen med den 
mand der førte dem.

Christian den fjerdes
Tugt og Børnehus

Red Brian Devantie: Igen har jeg været omkring Jørgen Greens bog
om tiden i Vordingborg hvor den byggeglade og aktive konge satte sit præg.

Denne artikel handler om den grusomhed Kongen, også kunne lægge for da-
gen. Det var ikke menneskekærligt, men et behov for billig arbejdskraft, han i 
1600 tallet mildnede straffen for tyveri, der blev begået mod kronens bønder. 
Straffene blev ændret fra hængning, til kortere eller længere tids groft og tungt 
arbejde på steder, hvor han ønskede det. Mange havde vist sig at være duelige. 
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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 slårfor vor fædrene gaard

du lille, du smilende By, Vordingborg.Tekst Allan Jacobsen - Musik: Jul. Jørgensen
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Thomsens første år som borgmester, og han var sammen med hustruen Kirsten 
de civile æresgæster. Elvar, der jo var en offi cerstype, leverede selvfølgelig den 
obligatoriske takketale. Men da han i talen med stolthed (han var vel jyde) nævn-
te, at han havde aftjent sin værnepligt ved Den Kgl. Livgarde, lød der en tydelig 
brummen fra forsamlingen. Elvar lod sig ikke mærke af denne brummen, men 
kom med fl ere henvisninger til Garden, som nu blev efterfulgt af kraftig brum-
men. Så snart borgmesteren havde sat sig, bad Hønnerup om ordet og foreslog, 
at alle offi cerer skulle rejse sig og 3 gange i kor råbe ”Ned med Garden”. Det 
vakte stor moro. Elvar var åbenbart ikke klar over, at Livgarden var Danske Livre-
giments haderegiment - på den godmodige/drilagtige måde selvfølgelig. Disse 
regimenter var jo tidligere naboer i Nordsjælland, hvor kun Kongevejen holdt 
dem adskilt. Elvar var i øvrigt min meget gode ven og sportskammerat i O-63.

Så fulgte oberst R.G. Alstrup, som var ukendt her i Vordingborg. Han kom fra en 
stabsstilling i udlandet, og han var en udpræget kontoroberst, som sjældent viste 
sig ude ved tropperne. Han var den første chef, som ikke boede i chefboligen på 
kasernen og ej heller i byen, men i hovedstadsområdet. Det betød, at han tør-
rede alle de offi cielle pligter her i området af på stabschefen, noget man aldrig 
tidligere havde set en regimentschef og garnisonskommandant gøre. I Alstrups 
regeringstid var der især en hændelse, som gjorde stort indtryk. I denne periode 
var der handelsboykot mm. mod apartheidstyret i Sydafrika. En meget tiltalende, 
dygtig og eventyrlysten ung netop hjemsendt reserveoffi cer ville holde et par fri 
år, og benytte disse til en motorcykeltur ned igennem Afrika, sandsynligvis med 
endemål i Kapstaden. 

Redaktøren af regimentsbladet havde overtalt den unge mand til at sende beret-
ninger fra turen til bladet. Hverken redaktøren eller løjtnanten tænkte på boykot-
ten, og der dukkede nu en artikel op, som roste forholdene i Sydafrika. Her hav-
de han endelig kørt lange strækninger på asfaltbelagte landeveje, og han havde 
også prøvet at få lov til at lære landets væbnede styrker at kende – det lykkedes 
dog ikke. Sagen blev tippet til Ekstrabladet, og nu var Fanden løs! I stedet for 
blot at tie sagen ihjel, så blev løjtnantens kontrakt med regimentet annulleret. 
Her følte mange, at Alstrup ikke havde støttet sin kriger nok. Heldigvis fi k den en-
treprenante unge mand nogle år senere kontrakt ved et andet regiment. Denne 
ret uskyldige hændelse og dennes svage håndtering satte en plet på det ellers så 
fandenivoldske københavnerregiments ære og omdømme. Med udsigten til alle 
festlighederne i 1988 for både kasernens 75-års jubilæum og regimentets 225 års 
fødselsdag søgte Alstrup forsættelse til Sjællandske Livregiment på Antvorskov 
kaserne. Nu blev det så en af regimentets egne sønner, John Münsberg, som 
overtog ”landets første regiment” i 1986. Mere om det i næste nummer.

Den gamle majors erindringskasse
Dette er 7. del af min korte fortælling om en svunden tid.

Skrevet af major Peter Bjørn Jensen

Den 15. februar 1981 tiltrådte 
jeg en stilling uden for Danske 
Livregiment, men heldigvis 
en stilling ved en myndighed, 
som holdt til på Vordingborg 
kaserne, nemlig Staben for 2. 
Sjællandske Brigade. Det vil 
jeg berette om lidt senere. 
Jeg kunne dog heldigvis fra 
mit nye kontor, med udsigt 
over Frederik 5. Gård, følge 
med i regimentets liv.

Først lidt om små og store 
tildragelser ved regiment og 
garnison i perioden 1981-
1986. Der kom nu en periode, 
hvor regimentschefens dør 
var en svingdør. Oberst Hertel 
blev pensioneret i 1983, og 
han og hustruen blev boende 
i byen. Oberst Sten Hønne-
rup overtog nu kontoret for 
en meget kort periode, idet 
han allerede året efter nåede 
pensionsalderen.  Hønnerup 
var et ægte barn af Falsterske 

Fodregiment, og han havde bestridt mange stillinger her. Han havde tilknytning 
til området, og på Hestehavevej i Præstø stod der et hus, som ventede på pensi-
onisten sammen med hustruen, Anne født Stampe, dvs. familien med tilknytning 
til Nysø Gods. Huset var en arv fra godset. Hønnerup efterlod sig mig bekendt 
ingen dårlige minder her, men hans gode og lune humor huskes.

Hønnerupparret deltog også efter pensioneringen i selskabelighederne ved regi-
mentet, og følgende lille historie viser tydeligt Hønnerups humor. Ved den årlige 
Gallamiddag i Offi cersforeningen, tæt på fødselsdagen i december, inviterede 
vi normalt både en civil og en militær æresgæst med ledsager. 1994 var Elvar 

Brigademærket: afdelingsmærke for stab 2. 
Sjællandske Brigade, først anvendt ved jyske 

Jægerkorps og senere 19. Bataljon
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oberst F.T. Rasmussen, som trækker i snoren assisteret af nr. 2, oberst I.E. Jersing. 
Brigadens stabschef, oberstløjtnant J.-V. Tietze og forfatteren ser at alt går rigtigt 
for sig.

Som en ”lille” særopgave fik jeg tildelt jobbet som projektofficer for den store 
NATO stabs- og totalforsvarsøvelse WINTEX-CIMEX. Vores brigadestab var leder 
af kontrolstaben for det østlige Danmark, og i denne stab indgik chefer med 
hjælpere for alle militære myndigheder, hjemmeværnet, civilforsvaret, politiet, 
civilregionen samt evt. allierede forstærkninger – typisk britiske enheder. Øvelsen 
blev gennemført hvert andet år, og forberedelserne til næste øvelse begyndte 
så snart den aktuelle øvelse var slut. Hele kontrolstaben arbejdede en uge i små 
celler i gymnastiksalen på den daværende Gardehusarkaserne i Næstved. Øvel-
sestagerne Stab/Østre Landsdelskommando/COMLANDZEALAND var i felten og 
de øvrige komponenter i deres krigshovedkvarterer, bl.a. i Etterbjergbunkeren i 
Slagelse.  Det var for mig en uhyre spændende og lærerig opgave, som virkelig 
trak søm ud!

Sport – orienteringsløb, terrænsport og O-biathlon fyldte også en pæn del af mit 
militære liv, og selvfølgelig også mit civile. Så i 1981 var jeg både formand for 
orienteringsklubben O-63 og holdkaptajn for det militære landshold. Alle, som 
er ledere i sportsverdenen, ved at lederstatus trækker meget med sig. Foruden 
sport og øvelser havde jeg jo en lille familie, som også gerne ville se mig. Så i 
1983 trak jeg mig fra lederposterne for en periode.

Jeg havde fået æren af at bære Dannebrog på det flotte Stora Torget i byen med 
Kristian 4. imponerende Trefoldighedskirke i vestenden og den flotte regiments-
bygning for det nu hedengangne Kungliga Wendes Artilleriregimentet. 
Efter et par forlængelser 
af min CH/E tid måtte jeg 
forlade brigadestaben, og 
1. december 1986 tiltråd-
te jeg stillingen som chef 
for adjudantursektionen 
ved regimentet, benævnt 
CH/A. Jeg lover jer kære 
læsere, at der nu kun 
mangler en artikel om mit 
militære liv her i byen.

Hendes Majestæt Dronningen besøg-
te NATO-øvelsen Amber Express 81, 
og fotoet viser majestætens besøg 
på 2. Sjællandske Brigades komman-
dostation ved en maskinfabrik i Sten-
lille, hvor chefen, oberst Erik Rasmus 
Bæhr viste herlighederne frem.

Brigadestaben var nærmest en lille 
familie på 16 personer – 10 officerer, 
3 fra sergentgruppen, 2 overkonsta-
bler og en civil sekretær. Jeg var chef 
for efterretningssektionen – CH/E, 
dog ikke med skæg og blå briller. Jeg 
havde en stabshjælper til rådighed 

og ved øvelser eller alvorligere forhold kom der 2 reserveofficerer plus et hold på 
3 afhøringsofficerer, nu benævnt sprogofficerer – de dygtigste unge mennesker 
jeg har mødt her i kongeriget!

Mine hovedopgaver var at holde mig opdateret om alt vedrørende en mulig fjen-
des militære kapacitet, samt at forestå den samlede brigades efterretningstjene-
ste ved fortsat uddannelse af mine egne folk og E-folk ved vore dispositionsenhe-
der samt selvfølgelig at fodre operationssektionen og ikke mindst brigadechefen 
med oplysninger om fjenden, terrænet og vejret.

Brigadechefen havde før stillingen her været stabschef for Bornholms Værn, og 
der fået øje på det flotte gutefår, og aftalt med ejeren, at han kunne få/købe 
hovedet, når slagtning var 
aktuel. 

De 6 tidligere brigade-
chefer blev overtalt til at 
bekoste, at hovedet blev 
konserveret. Fotoet viser 
afsløringen af hovedet, og 
fåret blev navngivet Bulius, 
og kaffe- og mødestuen 
hed derefter selvfølgelig 
Buliusstuen. Det er den 
første chef for den i 1969 
aktiverede brigadestab, 

Dronningen og Oberst E.R. Bæhr

Afsløringen af Bulius

Fotoet viser indmarchen ved åbningshøjtidelighe-
den for det militære VM i O-løb 1981  

i Kristianstad i Skåne. 
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Lokale roere tog 
turen tværs over Østersøen

Når der skal berettes om Vordingborg Roklub, næsten 120 år gammel,  gennem 
tiderne, vil man i adskillige tilfælde kunne støde på Axel Svenssons navn. Sam-
men med Viktor Hansen, iøvrigt dansk mester i Singlesculler, var han også med 
på turen over Nordsøen med Vikingeskibet Hugin.
Blandt andre roere der har markeret sig, kan nævnes at Anne Marie Klintø, hun 
opnåede at hente DM i singlesculler 2 gange.  Axel Svensson, var både i klub-
ben og langt udenfor dens område kendt for sin lidt kontroversielle holdning,  i 
mange situationer,  også for en noget utraditionel fremgangs-måde i foreliggen-
de tilfælde. De første udslag, heraf i forbindelse med roklubben, viste sig i 1935, 
da han og to andre medlemmer Knud Fabricius og Richmann Jensen i fællesskab 
fandt ud af, at de ville foretage en lang tur, som ville være lidt udover det hidtil 
brugte. Turen gennem Europa ad floder og kanaler, har mange over det ganske 
land hørt om, men forhistorien og de direkte følger af turen er måske knapt så 
kendte. Da de tre roere først havde taget beslutningen, skete der simpelthen 
det, at de for egen regning købte en udrangeret 2-årers båd i Fredericia og satte 
den i stand, så den formodedes at kunne holde til de strabadser, som måtte 
forudses. Dette var sådan set i  orden og medførte ingen komplikationer. De 
opstod først, da det blev klart, at færden faktisk skulle indledes med at ro tværs 
over Østersøen. Noget sådant var ikke helt i tråd med langtursreglementet og 
øvrige gældende bestemmelser, og resultatet blev, at de tre måtte melde sig ud 
af roklubben og dermed også ud af DFFR, hvilket videre medførte, at turen ikke 
kunne gennemføres under det officielle splitflag, og deres nationalitetsmærke 
blev i stedet et almindeligt dansk  studsflag. Dette hindrede ikke turens gen-
nemførelse. De roede til 
Tyrkiet og hjem igen, og 
bl.a. derved havde Axel 
til sene tider slået sit navn 
fast i roklubben. Starten 
foregik l. september 
1935, og hjemkomsten 
fandt sted l. juni 1936 
efter en tur på omkring 
10.000 kilometer. Efter 
hjemkomsten skænkede 
de tre deres båd ”Euro-
pa” til klubben.

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 ordi- 
nære 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 initiativgruppe, om-
kring det gamle papirværk i Nyråd har arbejdet med. Et arbejde, der til glæde for dem selv 
og de mennesker, der elsker nostalgi og bevarelse 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, fiskegarn og tovværk. 
Kun få er bevaret til vore dage, heriblandt Theisens Papirværk i Nyråd.

Theisens Papirværk, - En vandmølle og dens beboere gennem 200 år, 
er skrevet af Per Ole Schovsbo, bogen indeholder en masse utrolig spændende læsning og 
tegner et bredt billede, af tiden der var engang, blandt andet, hvordan man reddede Mølle-
huset og Beværterhuset. Bogen kommer også ind på visionerne, og tanken om at gøre hele 
det store område offentlig tilgængelig, dog med visse restriktioner, for at bevare helheden, 
og undgå diverse former for hærværk. Der vil denne aften, være mulighed for at erhverve 

den interessante bog.

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 med-
lemmer, 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 foreningens 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    HUSKViktor Hansen, formand gennem mere end 9 år, 
blev også dansk mester i singlesculler
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