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Forord

Det er efterår, og den 10. bog i rækken af Historiske Beretninger er nu en
realitet. En del mennesker har siden foråret været i gang med at skrive om
meget forskellige emner ud fra egne oplevelser eller med støtte i kildemateriale i Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv.
Vi har forsøgt at vælge noget, der ikke tidligere har været medtaget, eller
som måske har været omtalt for lang tid siden.
Det er blevet til 9 spændende beretninger fra oldtid på Lolland til nutid på
Grønland.
Vi vil gerne takke forfatterne for det store arbejde, de har lagt i beretningerne.
Vi håber ligeledes, at I, læserne, får nogle gode stunder med bogen.

Sakskøbing, oktober 2019
Støvmiderne
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Flemming Werner Jensen
Sax Trans
Flemming Werner Jensen blev født den 26. juli 1955 på Orebyvej nr. 142,
som søn af vognmand Werner Jensen og hustru Agnes Jensen.
Han startede i Oreby skole fra 1962 til 1965, hvor skolen lukkede. Herefter
gik han i Rørbæk skole og tog realeksamen i 1972 og fortsatte på handelsskole og handelsgymnasium i Nykøbing F.

Huset til venstre Orebyvej 142, Flemming Werner Jensens fødehjem

I studietiden og efter at have bestået eksamen kørte han som afløser for sin
svoger, som var vognmand John Erland Petersen.
Den 1. oktober 1977 overtog Flemming Sax Trans ApS med ½ år gammel
Volvo F 88 4x2 trækker fra John Erland Petersen. Hans forretning var nød-
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lidende, og han var derfor nødt til at skulle af med vognen, da afdragene
ikke var betalt til automobilfirmaet, Sommer i Helsingør.
Flemming fik skaffet afdragene ved et uddannelseslån i Andelsbanken og
overtog lastvognen.
Efter at den ny-overtagne Volvo var blevet gjort klar til den første tur, var
førerhuset ikke blevet lukket ordentligt, så ved en mindre opbremsning ud
for Laulund i Søndergade (i dag Tøjeksperten) faldt førerhuset af og lå på
gaden. Ved fælles hjælp blev vognen repareret og kunne komme ud på sin
første tur med Flemming ved rattet. Han har aftjent sin værnepligt bag rattet ved at køre landevejene tynde, blandt andet i Syd- og Østeuropa, Rusland og Mellemøsten. I 1978 holdt han jul i Teheran.

Førerhuset i Søndergade i Sakskøbing

I august 1979 byttehandlede han med John Erland Petersen, som fik sin
eksportvogn tilbage, og Flemming overtog hans fragtrute i København
Fragtcentral med ruten Sakskøbing-Nysted-København. Der var dengang
fragtcentral i Glostrup og på Halmtorvet. Med i byttet var en Scania LB 80,
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en Fiat NC 90 og en Dana anhænger fra 1959, alt uden lift. Der blev desuden købt en lille åben ladvogn, Bedford CF, som var blevet brugt som servicevogn på Lastvognscenteret.
Der blev også lejet et par vognbaner og en rampe på Industrivej hos J.E.P.
Der blev optaget et lån på 500.000 kr. i Sparekassen på et udlandslån med
billige renter. Det skulle betales af over 5 år.

Den første Sax Trans fragtbil med chauffør Gert Olsen

I 1985 blev der købt en 2500 m2 industrigrund på Teglvej, og her blev opført en garage på 300 m2 og et beboelseshus på 88 m2. Firmaet Broby i Søllested byggede garagen og lavede grunden og murerarbejdet på huset, resten blev bygget med hjælp fra gode venner.
Indflytningen skete i sommeren 1986. Samtidig blev Flemmings far alvorligt syg af en hjerneblødning, som han senere døde af.
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28. januar 1987 blev Flemming Werner Jensen og Karin Bundgaard gift.
Der er to børn i ægteskabet, Jeppe, født den 1. februar 1984 og Tilde, født
den 10. december 1987.

Bryllupsbillede af Karin og Flemming 28. januar 1987

I 1992 købte Flemming O. B. Fragt med fragtruter i Nykøbing F. Fragtcentral til Møn, Øst- og Sydfalster. Der fulgte en gammel Volvo med i prisen
sammen med rutekontrakter til en pris af 105.000 kr.
Samme år blev Viggo Jensens fragtforretning i Nykøbing F. og Sølvhøjs i
Stubbekøbing overtaget. Det betød, at forretningen blev mere end fordoblet.
I 1994 blev Asger Larsen i Vålse med ruter til Nordfalster og Vordingborg
overtaget.
I 1998 blev Team Vestsjælland, som overtog Remi Fragt i Århus med 20
biler, stiftet.
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Samme år blev Orla Larsens rute 544 fra Nykøbing F. til København overtaget.
I 1999 blev Orla Larsens lokalrute fra Nykøbing F. til Lolland overtaget, og
dermed var han købt ud af Danske Fragtmænd, så Sax Trans endelig var
den eneste lokalrute i Nykøbing F.
Vognmand Tage Ottosens fragtrute fra Nakskov til København blev også
overtaget, idet han var i økonomiske vanskeligheder. Danske Fragtmænd
overdrog ruten til Sax Trans.
1. januar 2003 blev 5 stk. DAF lastvogne fra A. Chr. Jensen, tidligere
Bruhn i Nakskov, overtaget. De lukkede afdelingen. Der blev indgået en
aftale om at køre deres gods på Lolland-Falster, og de kom selv med godset
til vores terminal om natten.
I 2004 blev der købt en 25.000 m2 stor industrigrund med 300 m facade
direkte ud til motorvejen.

Godsterminalen på Kroggårdsvej 2018

Her blev der opført en 1100 m2 stor godsterminal.
I maj 2005 blev der skiftet fra Nykøbing F. Fragtcentral til Danske Fragtmænd på Lolland-Falster, stadig med status af fragtcentral.
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I perioden 2004-2008 blev Teglvej 4, som havde været Hjort Catering, og
Teglvej 2 købt. Hidtil havde Desmi pumper haft til huse her, men flyttede
fra byen og lukkede afdelingen.
Herefter ejede Sax Trans alle ejendomme på Teglvej. Karin satte i nattens
mulm og mørke et skilt op med Jensensvej. Det måtte dog hurtig pilles ned
igen, da de udenlandske chauffører, der kom med briketter til lageret i grøn
hal, ikke kunne finde adressen.

Flemming Jensen og Allan Klaaby i anledning af hans 20 års jubilæum i 2016

I marts 2004 kom Snedkervej 2-4 og Maribovej 75 til. Det var Roland
Piszczeks gamle ejendomme, som nu var ejet af Troels Jørgensen.
I 2008 blev naboejendommen Kroggårdsvej 36 købt. Den blev ombygget til
administrationsbygning med kantine og fitnessrum. Ombygningen, 450 m2,
blev taget i brug den 26. januar 2009.
Samme år blev Henrik og Sanne Christiansens fragtrute 413, MariboRødby-København, købt. Der var 6 Volvo lastbiler og en Fiat Iveco med
lad og lift, nogle anhængere og veksellad.
Firmaet fik ligeledes sin første helt nye Scania P 280 4x2 med automatgearkasse og Sawo hejselad. Senere på året kom der 3 helt nye Scania
fragtbiler. Hidtil var der kun købt brugt materiel kontant.
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I juli 2011 blev der givet tilladelse til modulvogntog til egen terminal.
Samme år blev O.B. Flytning overtaget efter Lene og Otto Larsen, der havde to lastbiler, en Mercedes og en Volvo, en Iveco varevogn med lift og en
lukket møbeltrailer. Ejendommen på Herningvej 26 var indrettet til møbellager med pallereoler, der stort set var udlejet til møbelopbevaring.

Et Scania modulvogntog

I 2013 blev der hentet mere gods i Odense fragtcentral. Der var givet tilladelse til, at modulvogntog kunne køre til forretningen. Sax Trans rådede nu
over 5 af disse modulvogntog, med forvogn, dolly og trailer og 3 linktrailersæt.
I maj 2016 gik vognmand John Maj i Nakskov fallit. Der blev handlet med
Jyske Bank om alle bygninger og materiellet. Der var 58 enheder: Cirka
halvdelen trækkende vogne, resten trailere, anhængere, en gummiged, en
rendegraver, ca. 75 containere, et komplet lastvognsværksted, en vaskehal,
et dækcenter, et lejemål med Dagrofa og en stor lagerbygning på over 1000
m2 med ramper og pallereoler.
Dækcentret, Dagrofa-lejemålet og værksted blev straks solgt videre til en
lokal køber.
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Sax Trans beholdt terminalbygningen, samt alt værktøj fra værkstedet og en
vaskemaskine.
I november 2016 var der 71 kørende enheder og i alt med efterløbere 129
enheder. Herudover var der 18 ikke registrerede enheder fra John Maj, samt
7 andre frasorterede.
Den 28. september 2017 blev der holdt reception i anledning af firmaets 40
års jubilæum med ca. 200 gæster. Om lørdagen den 30. september blev der
holdt personalefest med knapt 100 deltagere.
I april 2018 blev det tidligere Faxe-depot på Maribovej i Våbensted købt.
Det indeholdt en stor, god søjlefri hal på 1000 m2 og en lidt lavere sidebygning med kontorer samt ca. 250 m2 lager. Grunden var meget stor, 16.000
m2, hvoraf noget var forpagtet til naboen.
Der blev i 2018 også lavet en aftale med DSV om at køre deres gods til
Lolland-Falster og Møn efter at have fået Danske Fragtmænds accept.

2019 - Hustruen Karin ved noget af det nye materiel

I 2019 blev der købt en 4-akslet DAF med kran og hejs, en 4-akslet Scania
med kroghejselad og 2 nye 3-akslet DAF trækkere samt 3 nye Ivecoer med
alukasse og lift.
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Det er også planlagt at bygge terminalen på Kroggårdvej dobbelt så stor i
2019, et byggeri til 8 million kroner.
Flemming Werner Jensen sidder i et utal af bestyrelser, blandt andet Danske
Fragtmænd A/S, Dansk Industris hovedbestyrelse og forretningsudvalg og
Dansk Arbejdsgiverforening. Han blev i 2015 udnævnt til transportsagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten. I 2019 blev han optaget i Kraks Blå
Bog.
I dag er Sax Trans lokaliseret i Sakskøbing, Nakskov og Nykøbing F.
Firmaet råder over mere end 100.000 m2 industriareal og over mere end
10.000 m2 lager samt terminalbygninger. Der er knapt 100 ansatte og virksomheden kører med ca. 75 trækkende enheder og lige så mange efterløbere, trucks, gummigeder og containere.
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Erik Ehlers, kaldet Gedebukken
af René Larsen
Erik Ehlers er født den 30. januar 1924 i København og blev døbt i Sankt
Nikolaj Kirke den 16. maj 1924. Hans far var tømrersvend Ejner Alexander
Heinrich Ehlers, 29 år, fra København. Hans mor var Ragnhild Elisa Knudsen, 26 år, fra Nakskov. De boede på Rosnæsvej 46, Nakskov i 1924. Han
havde 3 brødre, Gunner, Knud og Leif. Ehlers voksede op på Vestlolland.
Han blev uddannet som murer og havde læst til konstruktør. Han arbejdede
for forskellige mestre og satte dem adskillige grå hår i hovedet. For det meste var han i godt humør og med et skælmsk glimt i øjet, altid med en kvik,
ofte grov bemærkning, men sommetider også ondskabsfuld - det afhang lidt
af tiden på dagen.
Han var godt og vel 40 år, da han kom til Sakskøbing i april 1967.
Han kom fra Fuglse gamle Kro, som lige var brændt ned. Branden opstod
omkring en hjemmebygget oliekamin. Det var Erik Ehlers selv, der opdagede branden. Han havde lige haft besøg af overbetjent Henning Borg,
Rødby, angående en sag om hundetegn, og det var Henning Borg, der tilkaldte brandvæsenet over politiradioen.

Fuglse kro 1949
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Brandvæsnet kunne ikke stille stort op mod flammerne, der havde omspændt hele bygningen, og slukningsarbejdet begrænsede sig til at hindre
flammerne i at brede sig til den gamle kros to sidefløje.
Erik Ehlers blev stærkt chokeret, da han opdagede, at den ene af hans 2
hunde ikke var kommet ud af den brændende bygning. Han kastede sig ind
i flammerne, men måtte hurtigt opgive at redde sin hund. Da han kom ud
fra den brændende bygning, havde ilden fået fat i hans hår.
Hvad han ellers har lavet i Fuglse, melder historien ikke noget om.
Når man mødte ham op ad dagen, kunne man godt risikere, at han sagde, at
han havde fået en række ondskabsfulde bajere, men han var en gemytlig
mand. Han var en lille mand med en kasket med lang skygge. Han gik i en
kort læderfrakke. Det var ikke altid, at den var helt ren, men det var næsten
ligegyldigt, om det var sommer eller vinter, så var det uniformen. Han kørte
på en knallert med hjemmelavede cykeltasker af krydsfiner.
Ehlers var dyreven, især holdt han af den race, der her på Lolland staves
med ét bogstav, en G. Et sådant dyr levede han tæt sammen med. Det var
hans bedste ven, og den havde han med sig alle steder i en lang periode.
Det førte jo også til, at folk i vores område generelt ikke kendte ham som
Erik Ehlers, men som Gedebukken eller Gedebukkemureren.
Han kom i april og boede de første måneder i Vestergade 28, men allerede i
august, flyttede han ud til Nystedvej 53. Det var et af de huse, som Krenkerup ejede. Det er nu nedrevet.
Det var et stolt syn, når man så ham gå ind ad Nystedvej og Søndergade
med sin gode ven, gedebukken. Mange af hans ærinder, når han ikke lige
skulle på arbejde, var at gå på Lygtekroen eller andre af byens værtshuse,
som havde fornøjelsen af at få de fleste af hans overskydende penge. Til
sidst fik han dog forbud mod at tage gedebukken med, så den måtte blive
hjemme.
Han var selvfølgelig medlem af Murerforbundet, som på det tidspunkt,
hvor Gedebukkemureren var her i byen, havde et jubilæum. Kassereren
skulle tage mod tilmeldinger. Murer Johan Jørgensen kom for at få ordnet
noget med sit kontingent. Gedebukken var på vej ud, da Johan var på vej
ind.
Inde på kontoret siger kassereren:
- Det var da godt, han gik.
- Hvorfor det? spurgte Johan.
- Jo, jeg var bange for, at han meldte til festen.
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Ligesom de troede, at den hellige grav var vel forvaret, gik døren op, og
Gedebukken stak hovedet ind:
- Jeg glemte for resten at melde til festen!
Så råbte kassereren:
- Du kan lige prøve på at tage gedebukken med.
Nej, det skulle han nok lade være med.
Så kom festen på hotellet. Der var selvfølgelig folk fra Hovedforbundet i
pænt mørkt tøj, slips og flip og alt det der, og Gedebukken kom også nydeligt klædt på, klar til fest og rimelig ædru. Han hilser som det sig hør og
bør, for han havde jo stil, når han ellers ville. Hele vejen rundt hilser han,
også på kassereren, som stod sammen med sin kone. Og så er det, han siger:
- Jeg ser, du har taget konen med, så kunne jeg sgu da godt have taget min
gedebuk med.

Erik Ehlers, Gedebukken
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Når han ikke havde gedebukken med i byen, kørte han på en knallert af
mærket Skylon. Dette køretøj havde den kedelige fejl, især nogle timer op
ad dagen, at den sjældent kunne køre lige, men tog hele kørebanen i brug.
Onde tunger udspredte det rygte, at det ikke var knallerten, men murerens
balance, det kneb med. Måske var dette grunden til, at han ofte kørte på
fortovet. Der var risikoen mindre, i hvert fald for ham selv.
En dag han kørte på fortovet i Søndergade, trådte en nydelig dame ud af
døren i den daværende Handelsbank og blev væltet omkuld af murerens
knallert. Heldigvis skete der ingen skade, og hun tog det forholdsvis roligt,
hvorpå Ehlers så hende stift i øjnene og sagde:
- Så kan De måske lære at se Dem for en anden gang?
Ehlers og gedebukken boede som sagt i et af Krenkerups gamle huse, Nystedvej 53. En af Ehlers arbejdskolleger, der var afholdsmand, blev en dag
inviteret på en kop kaffe derude. Han fortalte senere, at der jo var noget
rodet og heller ikke særligt propert. Det var dog til at leve med, værre var
det, at gedebukken sprang op på bordet og begyndte at æde af sukkerskålen.
En anden historie om ham er fra den tid, da Brugsen lige var blevet bygget
på hjørnet af Søndergade og Saxes Allé.
Der var en række store fester i Søndergade, og Gedebukken lod ikke nogen
festlig lejlighed gå fra sig, så han stod nede ved Brugsen med en øl i den
ene hånd og råbte til alle dem, der kom forbi. Det var muligvis en af de
ondskabsfulde bajere, han havde fået denne dag, for da Johan Jørgensen
kom gående, råbte han:
- Hej Johan, giver du ikke en øl?
Johan svarede nej, for han var ikke indstillet på at stå dernede og snakke
med ham. Så råbte Gedebukken:
- Du har måske ikke nogen penge?
Det svarede Johan også nej til.
- Så kan du låne af mig. Du har jo altid betalt tilbage, når du lånte af mig!
Johan skyndte sig ind til barber Rasmussen for at komme væk.
Ude på Nystedvej 49 boede en familie, der næsten var nabo til Gedebukkemureren. De havde en sort hund af ubestemt race, Jacob hed den, og den
var fredelig og venlig overfor alle, lige undtagen Gedebukkemureren. Hver
gang de mødtes, knurrede og gøede Jacob som rasende. Få dage efter en af
deres pigers konfirmation bankede det på døren, og ind kom Mureren med
en tokrone til konfirmanden. Jacob teede sig som et vilddyr, hvorpå Mureren lagde sig på alle fire og knurrede og gøede i nøjagtig samme toneart.
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I en af de rigtig kolde vintre sidst i halvfjerdserne frøs grusgravene i Reersø
til, og der lærte de Mureren at kende på en helt anden måde. Han var en
sand mester i at løbe på skøjter, og gennem flere dage underviste han, pinlig ædru, Nystedvejens ungdom i skøjteløbets ædle kunst.
Lokalhistoriker Johan Jørgensen, der i mange år var murerformand hos
Laurits Larsen og Tage Schultz Pedersen, fortæller, at Gedebukkemureren
nok passede sine forpligtelser overfor fagforening og lignende, men at resten af lønnen blev afleveret på værtshusene, især Lygtekroen. Derfor gik
der heller ikke lang tid efter lønningsdagen, før han kom for at låne nogle
kroner, men de blev altid betalt tilbage, når han fik sin næste løn. Ingen
slinger i valsen der!

Saxkjøbing Avis 23. juli 1975

Det hændte, at Gedebukken måtte en tur i retten på grund af spirituskørsel,
og det fortælles, at han ville væde med den høje dommer om, at han ved
kørsel i gaderne, efter kort tid ville blive stoppet og spiritusprøvet. Hvis
han ikke blev stoppet, havde dommeren vundet. Dette væddemål blev dog
ikke gennemført.
Ehlers var meget galant. Utallige er de unge og ældre damer, han mødte
med højt løftet hat og et merci Madame, her i vor by og inviterede på en tur
med natflyveren til Paris. Det blev dog aldrig til noget, måske skulle de
selv betale!
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Ved en havnefest spurgte han nogle børn, om de kunne tænke sig en ballon?
Det kunne de godt.
- Så bed jeres mor om at købe en, sagde han og gik videre.
En dag han stod ved havnebroen, kommer en dame forbi og spørger om den
nærmeste vej til Fejø.
- Jo, min frue, svarer Ehlers hjælpsomt og peger ud ad Fjorden til.
- Lige ud denne vej og så lidt til venstre.
Da det blev påbudt at køre knallert iført styrthjelm, fandt Ehlers promte en
gryde frem. En af dem, der er sort på ydersiden og gråblåmeleret indeni.
Den blev så bundet behørigt fast med et hyssingbånd. Men det måtte jo ske,
lovens lange arm fik stoppet dette vanvid, og Ehlers fik en bøde. En afdragsordning kom i stand. Ehlers skulle dagligt stille på politistationen og
afdrage på bøden. I dette forløb undrede det de ansatte, at det altid var daggamle aviser, der lå på skranken, men det viste sig ved overvågning, at det
var Ehlers, som nåede at snuppe den nye avis og lægge den fra dagen før.
Politiet holdt ved viadukten på Nystedvej, og Ehlers kom på sin knallert.
Høflig, som han også var, hilser han på dem, men vælter desværre med
knallerten (selvfølgelig var han fuld), og han siger så:
- Ja, det er, hvad man får ud af at være høflig.
Det gamle hus, han boede i på Nystedvej, tilhørte Krenkerup gods. Der så
forfærdeligt ud både ude og inde. Han slæbte alt hjem og smed det i haven.
Godset og naboerne ville gerne af med ham. Socialforvaltningen kunne
selvfølgelig ikke være bekendt at skaffe ham lejlighed hos nogen husejer,
så man havde planer om at sende ham på Saxenhøj, hvilket ville have været
meget synd for ham, da han jo var helt uskadelig. Det lykkedes at finde en
egnet bolig i det gamle mejeri på Kildepladsen i Slemminge. Der boede en
familie, som mildt sagt heller ikke holdt det ret pænt.
Civilforsvaret fik lov til at holde brandøvelse på de 2 gamle huse på Nystedvej i Reersø, hvorefter godset ryddede op. Nogen tid efter blev kommunaldirektør Hans Bech ringet op fra godset, der klagede over, at en stor
lastvogn havde tippet et stort læs murbrokker af på Gedebukkens tidligere
grund. Godset mente, at det stammede fra Teknisk Skole.
Hans Bech gik over og talte med entreprenøren. Denne var ekspert i nedrivninger og kom fra Amager. Han var ved at dø af grin og sagde, at lige
meget hvor de rev ned, kom der en eller anden torsk og ville købe noget.
Ehlers var kommet en formiddag:
- Mine herrer, hvad tager man for murbrokker her?
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- De koster sgu ikke noget.
- Mit hus er desværre brændt. Det ligger kun 1 km herfra. Jeg har brug for
3 måske 4 læs, men jeg er ikke interesseret i brædder og andet på læsset.
- Vi har ikke tid til sortering, siger entreprenøren.
- Nej-nej-nej, men her har I 100 kr. til øl, og hvis I tilfældigt ser træ eller
andet møg, kunne I være uheldige at rage det væk.
Chaufføren kom tilbage og sagde, at han troede, der var noget galt. Der
havde godt nok ligget et hus, men der var så pænt, at man ikke kunne tro, at
den mand havde sådan en orden. De vedtog at vente til næste dag med at
køre derud med mere.
Senere snakkede Hans Bech med entreprenøren, der fortalte, at Ehlers var
kommet hen mod fyraften og havde råbt og skreget om tyveknægte, for der
lå jo ikke 3-4 læs. Hertil havde entreprenøren svaret:
- Nu skal jeg sige dig en ting, din idiot. Vi har haft ballade med Teknisk
Forvaltning. Det er slet ikke din grund. Nu kan du få din hundredkroneseddel igen og skrubbe ad helvede til, ellers får du nogle øretæver.
Det gamle mejeri i Slemminge blev revet ned, og Gedebukken blev flyttet
til en lejlighed i Kommunehuset på Smedestræde i Radsted i 1983. Han fik
kun de ting med, som han havde brug for. Resten blev brændt af eller kørt
til ophugger Munk i Maribo.
Gedebukkemureren døde på Maribo Sygehus den 24. oktober 1984.
Han skulle bisættes kl. 11.00 nogle dage efter. Hans Bech var derude ca. kl.
10.45, hvor Konrad Hansen, bedemanden fra Krårup, kom ham i møde og
spurgte, hvad han skulle. Han skulle til begravelse hos sin gamle ven Ehlers. Bedemanden sagde så, at de allerede havde foretaget bisættelsen.
Provst Roland havde en anden bisættelse kl. 10, så Konrad Hansen havde
ringet til Bent Christensen på Pensionistkontoret, og han havde sagt, at der
ikke kom nogen.
- Du kan se, der er kastet jord på, og der står hans navn på skiltet på kisten.
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Flere små fortællinger om Gedebukkemureren.
Sakskøbing skulle indvie den nye svømmehal. Byen var festklædt og hr.
Laulund skulle springe i vandet, som den første, i et nyt jakkesæt fra hans
butik. Taler blev holdt, og Laulund stod parat. En kendt brummen bekendtgjorde, at Gedebukkemureren var på vej. Tilskuerskaren skiltes, der kom
Erik og plump! sprang han i.
Nils Jørgensen:
Jeg boede som barn i 50-erne på Nystedvej og husker tydeligt Gedebukken,
som vi kaldte både ham og dyret. Når han gik den ene vej, mod byen, var
han som regel ædru, og vi gadeunger skulle ikke have noget af at råbe efter
ham. Det gjorde vi til gengæld, når han gik den anden vej. Da var han aldrig ædru. Vi unger råbte efter ham og drillede ham. Ja, set så mange år
efter, var det jo ikke særlig pænt af os. Og så havde han i øvrigt tit bare
fødder i de slidte træsko, også om vinteren i frost og kulde.
Maibritt Larsen:
Han kom hos min mor med vasketøj. Hun havde vaskeri. Hun måtte sætte
hans tøj ud, indtil hun skulle vaske det. Den ene gang ville han betale med
en ged.
Ulla Hansen:
Ham husker jeg også, han boede ved siden af min mormor på Nystedvej, og
en gang hun havde hængt vasketøj til tørre i baghaven, havde geden ædt det
nederste af en af hendes kjoler.
Heidi Hoffer:
Gedebukkemureren husker jeg også, han kom tit hos os, da jeg var barn, og
han snød min far til at give mig en kattekilling.
Leif Larsen:
Han yndlingsbandeord var: ”For hylan”.
Marianne Sørensen:
Og så skulle han altid "nå nattoget til Paris".
Søren Jørgensen:
Jeg har aldrig oplevet en knallert gå i tomgang så længe uden at gå i stå...
Han kunne opholde sig på Pubben i flere timer, imens den stod lænet op ad
lysmasten ude foran på fortovet.
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Han indledte ofte en samtale med:
- Go’dag min ærede ven... Mit navn er... fuldstændig ødelagt.
Olle Andersen:
Vedrørende Gedebukkemureren kan jeg huske en annonce i Sakskøbing
Avis: Alt murerarbejde udføres, munkesten haves på lager, mester kommer
selv.
Egon Nielsen:
Det er rigtigt, at Gedebukkemureren havde en annonce i avisen med munkesten. Det var sten, som han havde fået fra Krenkerup gods til reparation
på godset. Han havde også en annonce i avisen, hvor han efterlyste sit murerværktøj. Han havde glemt det i en brandert og kunne ikke huske hvor.
Han havde sine geder inde i huset, og en dame sagde engang, at det var noget svineri, og det måtte lugte forfærdeligt, hvorefter mureren svarede:
- Gederne har aldrig klaget.
Preben Rasmussen:
Gedebukken, Erik Ehlers havde 3 brødre i Nakskov. Hans far var tømrer og
hans morfar var murer og morfarens bror igen var vognmand. Eriks farfar i
København, hvor hans far også stammede fra, var maler, så det var en
håndværkerfamilie med traditioner, som Gedebukken stammede fra.
Ulla Jørgensen:
Husker, da Mureren skulle flytte fra Nystedvej, sad han i grøftekanten og
nød en pils, mens Knud Aage (vognmanden) og et par af kommunens folk
læssede hans møbler op på lastvognen. De slæbte og svedte. Han flyttede
til Slemminge i det Gamle Mejeri. Kom vi i hans hjem på Nystedvej, husker jeg, der gik høns og ænder inde i stuen og geden.
Benedikte Sivertsen:
Min far og Gedebukkemureren var gamle venner. Vi fik et år en and til jul.
Jeg havde svært ved at spise den, da jeg kendte den. Da jeg og min tvillingebror blev konfirmeret mange år efter vores fars død, fik vi fra Mureren
en stor kransekage, som blev leveret af bager Ludvigsen. Vi skulle gå over
og sige tak, når vi mødte ham, og da han så os, fik han tårer i øjnene.
Ak ja, gammelt venskab forgår ikke.
Rona Jørgensen:
Ja, jeg husker ham tydeligt. Min mor havde købmandsbutik på Maribovej.
Gedebukkemureren kom ofte og handlede, og han tog geden med ind i
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butikken!!! Bagefter måtte vi lufte ud i lang tid.
Grethi Jensen:
Hvem husker ikke ham, specielt når han spillede på sin lirekasse, eller når
han råbte:
- Hvornår går natflyveren til Paris?
Jens Frederiksen:
Jeg kom med aviser hos ham. I sine unge dage var han vist belæst, han gav
altid drikkepenge, og han skrev en seddel, hvor der kunne stå: ”Det er mig
en stor ære, at kunne give dig 25 øre med tak for avisen”. Det ene år til
Sankt Hans-bålet ved forsamlingshuset, stangede gedebukken præsten, da
han holdt tale. Gedebukkemureren var mere underholdende end præsten.
Hanne Bonde Frederiksen:
Kan tydeligt huske ham fra min barndom i Slemminge, hvor han boede.
Min far fortalte, at han var uddannet arkitekt. Han kørte ofte med en spand
med et par øl i på styret på sin knallert. Det er utroligt, at det gik godt så
længe, for det var nogle ordentlige svingture, han tog ned ad vejen. Ind i
mellem luntede gedebukken så i en snor bundet bag efter knallerten.
Men en meget høflig gut, som altid hilste på os alle.
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Livet og aktiviteter på Sakskøbing
Havn og Fjord
Historisk tilbageblik
Ved reformationen i 1536 havde handelslivet i Sakskøbing store problemer,
fordi Fjorden var sandet så meget til, at handelsskibene ikke kunne sejle ind
til havnen. Borgerne måtte nu transportere deres varer på land mellem købstaden og den lille havn ved Oreby, hvorfra en udskibning til Smålandsfarvandet foregik. Godsejeren på Orebygård krævede sin andel, og der opstod
en interessekonflikt, som borgerne vandt i sidste ende.
Ca. 1850
År 1886
År 1915
År 1915
År 1979
År 1997

År 2006

En mindre bro over åen mellem Sakskøbing og Rørbæk.
Havnebroen istandsat og udvidet til ca. 5 meters brede.
Havnebroen igen istandsat og udvidet til ca. 10 meter.
Kommunens Pakhus på havnepladsen opført og igen nedrevet i
1972. Havnefogedboligen opførtes samme år på markjord, matr.
nr. 1a.
Opført en helt ny havnebro.
Ophørte Sakskøbing Havn officielt som trafikhavn.
På Sakskøbingsiden blev samme år opstillet en rustfri skrue.
Den var fra færgen ”Dronning Anne Marie” og blev skænket af
Sakskøbing Skibsværft.
Hele havneområdet renoveret, alt bolværket udskiftet.

Høje vandstande i Sakskøbing Havn
Kilder: DMI, Skottes karetmagerværksted og Hennings dagbog.
22. feb. 1993
01. nov. 2006
06. dec. 2013
03. okt. 2018
02. jan. 2019
14. jan. 2019

+ 1,90 m
+ 1,95 m
+ 1,85 m
+ 1,10 m
+ 1,58 m
+ 0,98 m

03. nov. 1995
06. jan. 2012
29. okt. 2017
29. nov. 2018
09. jan. 2019
15. jan. 2019
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+ 1,60 m (ca.)
+ 1,60 m
+ 1,50 m
+ 1,12 m
+ 1,35 m
+ 1.00 m

Den 29. nov. 2018 var vandstanden på Sakskøbing Fjord minus 1,10 meter.
På det tidspunkt lignede Fjorden et stort åløb, for der var kun vand i selve
sejlrenden.
Taler man med ældre mennesker, som har boet hele deres liv her i byen,
udtaler de næsten enslydende, at sådan har det altid været med vandstanden. Så intet nyt.

Vandet er faldende efter højvande i 2006

En sejlklub i Sakskøbing inderhavn bliver til
Sakskøbing Motor og Sejlklub
Kilde: Ole Edlund Jensen.
Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev Sakskøbing Kommune som
bekendt en del af Guldborgsund Kommune. Her var der en del kommunalt
drevne lystbådehavne, blandt andet Sakskøbing Inderhavn. Priserne for
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pladsleje skulle harmoniseres, det vil sige samme pris i alle kommunens
lystbådehavne, og det blev de ikke just billigere af.
Vi var derfor fem bådepladslejere, som i februar 2010 nedsatte en arbejdsgruppe, som havde til formål at starte en sejlklub i inderhavnen. Vi fik lavet
vedtægter, ordensreglement, takstblad og lignende.
Arbejdsgruppen bestod af følgende personer: Palle Danielsen, Keld Madsen, Mogens Hansen, Bent Jørgensen og Ole Edlund Jensen. Vi havde sideløbende forhandlinger med Guldborgsund Kommune for at få en lejeaftale
for hele inderhavnen, faskinepladser, vinterplads samt servicebygning på
plads. Det lykkedes den 13. marts 2010.
Vi havde den stiftende generalforsamling den 25. marts 2010 og ”Sakskøbing Motor- og Sejlklub” var nu en realitet. Arbejdsgruppen blev valgt som
Sejlklubbens første bestyrelse med Palle Danielsen som formand.
Nu manglede vi bare et sted at være, og vores første forslag var at bygge et
klubhus ved siden af den lejede servicebygning, men det satte boligselskabet sig imod, da de havde den opfattelse, at vores byggeri ville ødelægge
udsigten fra deres lejligheder, og da det i øvrigt også krævede, at der skulle
laves en ny lokalplan for området, endte det med, at vi i stedet lavede en
aftale med Sundhedscentret på havnen om at leje en del af deres lokale. Ved
udgangen af 2012 fik vi besked om, at Sundhedscentret nu selv skulle bruge pladsen, og vi begyndte derfor at kikke på alternative løsninger/placeringer til et klublokale.
På internettet fandt vi en færge, som Slagelse Kommune havde til salg. Vi
kørte i februar 2013 en tur til Korsør havn, hvor vi fik en fremvisning af
den gamle Omøsundfærge, som var den færge, der var sat til salg. Vi blev
enige om, at den godt kunne bruges som et flydende klubhus i Sakskøbing.
Prisen for færgen var 300.000 kr. leveret i Sakskøbing Havn.
På den ordinære generalforsamling i marts 2013 fik vi et ok til at købe færgen, og den 12. maj 2013 fik vi leveret færgen i Sakskøbing Havn.
Vi fik nu udfærdiget et byggeprojekt, som indeholdt et nøglefærdigt klublokale bygget på færgens vogndæk.
Prisen for klublokalet var 460.000 kr. Vi havde på det tidspunkt været i
gang med at søge LAG-midler og havde fået tilsagn om at få et tilskud på i
alt 270.000 kr. Vi søgte ligeledes Guldborgsund Kommune, og her fik vi et
tilskud på 218.000 kr.
Vores medlemmer brugte over 1000 pligttimer til alle de opgaver, som ikke
var indeholdt i projektet: Det vil sige at male færgen, lægge ny dørk overalt, renovere styrehuset og lignende opgaver.
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Færgen var færdig og blev indviet lørdag den 24. maj 2014, og den har siden løst sin opgave som et flydende klubhus.

Klubhuset Omøsund

Den 4. nov. 2015 overtog vi 8/10 af husbådsanlægget beliggende ved Havnegade 4. Selskabet, som drev og ejede anlægget, var gået konkurs, og vi
fik anlægget til en god pris. Anlægget bestod af 100 meter flydebro, 12
parkeringspladser samt en servicebygning. Der var oprindelig plads til 9
husbåde, kombineret med store motor/sejlbåde. Januar 2019 lå der 3 husbåde samt 12 større motor/sejlbåde.
Vi har fået opsat en mastekran på havnen samt bygget et masteskur på vinteropbevaringspladsen, så vi råder over en fuld indrettet lystbådehavn, som
vi både er glade og stolte af.
Vi har 52 bådepladser i inderhavnen samt 12 bådepladser og 3 husbåde ved
flydebroen, og alle pladserne er udlejet.
Vi har ca. 50 små bådepladser ved faskinerne til mindre lystfiskerbåde og
der er få pladser tilbage.
Vi er i januar 2019 over 70 medlemmer i inderhavnen og klubbens bestyrelse er følgende: Ole Jensen, formand, Carl Erik Larsen, næstformand,
Henrik Fich, kasserer, Rane Sigsgaard og Henning Jørgensen, bestyrelsesmedlemmer.
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Mellem Sakskøbing Inderhavn og Maltrup Vænge Lystbådehavn har Sakskøbing Fjord nærmest karakter af et åløb. Kort før Lystbådehavnen gemmer
sig en 14 hektar stor sø, der opstod ved en oversvømmelse i 2006. Mens
området var tørlagt, havde Saxenhøj lejet engen til afgræsning til en pris på
20.000 kr. om året. Nu fik Guldborgsund Kommune straks området ophøjet
til en vedvarende sø, der hurtigt fik et rigt fugleliv, hvilket man kan nyde,
hvis man går eller cykler en tur på stien langs med fjorden.
Havnegade 3, matr. nr. 127 a.
Tidligere matr. 126, nu sammenlagt med matr. nr. 127.
Før 1900
År 1910

Kommunens materielhus, der blev nedrevet i ca. 1909.
Fritz Rasmussen, købmand, opførte det nuværende kornmagasin.
Ca. 1927 A/S C. A. Qvade.
År ukendt til DLG.
År ukendt Michael Sømod, udlejer til museumsforeningen Saxtorp.
År 2001 Allan Skipper Pedersen, fysioterapeut, ombygger til Sundhedscenter, som fik navnet Sydhavsøernes Sundhedscenter.
Skipper, som han kaldtes i daglig tale, fik en pris for den flotte
restaurering af bygningen.
År 2005 O&N ApS købte bygningerne på Havnegade 3.
Indtil 1. feb. 2010 drev Allan Skipper Pedersen Fysioterapi &
Sundhedscenter.
År 2010 1. okt. overtog fysioterapeut Claus Hansen driften af Centret,
som samtidig skiftede navn til Sakskøbing Fysioterapi & Fitness Center.

Havnegade 7, matr. nr. 131a, 131e og 131f.
År 1940
Ca. 1960
År 1999

A/S C. A. Qvade opfører magasinbygning, nedrevet i år 2000.
A/S C. A. Qvade opfører en kornsilo. Bygmester A/S Søtoftegård.
Ombygning af kornsiloen til 28 boliger, bygherre Sakskøbing
Boligselskab.
Projektering startede i oktober 1999.
Byggestart i april 2000.
Rejsegilde 21. august 2000.
De første beboere flyttede ind i marts 2001.
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Fra 10. etage er der en mageløs udsigt over den hyggelige by med åløbet til
den ene side og havnen, fjorden og Smålandsfarvandet til den anden side.
Kornsiloen ligger i den tidligere industri- og trafikhavn og er med til at give
havnen et nyt liv.
I sommeren 2018 blev facaden renoveret. Den startede den 16. april og var
færdig den 13. december. Den pudsede facade blev udskiftet med en beklædning af vedligeholdelsesfrie steniplader. Troels Jørgensen A/S var totalentreprenør.
Renoveringen var et led i en omfattende forskønnelse af havneområdet,
som Guldborgsund Kommune foretager i disse år. Omkring siloen bliver
der et fælles grønt anlæg og andre bygninger, blandt andet et pakhus vil
følge efter siloens foryngelse.

Motor- og Sejlklubben på Rørbæk siden – i baggrunden Toldboderne

Toldboderne
Boligkomplekset er opført på den grund, hvor Mertz tidligere havde sin
landbrugsmaskine forretning og værksted og på en del, hvor det tidligere
bådeværft lå med tørdok og værksted.
Boligselskabet købte begge grunde og opførte Toldboderne med 40 lejemål.
De første lejligheder var klar til indflytning den 1. november 2005.
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Livet ved Faskinerne fra 1998-2019
og lidt om Egon Jensen
Ingen kan huske, hvornår Egon er født, men Faskine-gutterne mener, at han
havde fødselsdag først i juni måned.
Der menes også, at Egon døde sidst i februar 2006, og at han blev 72 eller
73 år.
Så vidt jeg har hørt, er Egon født her i nærheden af Sakskøbing, og hans
forældre ejede huset på Møllevej nr. 50. Egon boede hos sine forældre. Han
mistede først sin far og en del år senere sin mor. Så forlydende er, at han
havde en lang og tryg barndom. Hvor Egon boede, efter han flyttede
hjemmefra, vides ikke med sikkerhed, men sine sidste 6-8 år boede han i en
lille lejlighed i Brogade 6A her i Sakskøbing.
Jeg lærte Egon at kende i 1999, hvor jeg købte min første båd og fik bådeplads nr. 8.
Egon har fortalt mig, at han har sejlet som fiskemedhjælper fra Stubbekøbing og Hesnæs havne. I 1960erne var han lastbilchauffør hos en vognmand her i Sakskøbingområdet. Derefter blev han ansat på Sakskøbing
Sukkerfabrik og var der, indtil han gik på efterløn. Jeg forstod på Egon, at
det var fiskeriet, som altid havde haft hans største interesse.
Ikke for at nedvurdere Egon, men det var mit indtryk, at Egon Jensen var
en lidt speciel person med sine egne meninger om, hvordan et menneskeliv
skulle leves og meget mere, men han var skam også en mere begavet person, end mange vurderede ham til. Han fulgte ivrigt med i Pressens Radioavis om, hvad der foregik i denne verden. Jo, der er skam meget politisk,
der er diskuteret og sat rigtigt på plads ved faskinerne.
Egon kunne blive enormt ophidset under disse diskussioner, og så kunne
det ofte være vanskeligt at få ham til at falde til ro igen.
En person, som ingen skulle genere, var vores gamle borgmester, Kaj Petersen, så blev Egon sur. For, som Egon sagde:
- Borgmesteren havde engang givet ham en øl, og så skulle der altid tales
pænt om ham.
Egon kunne godt tilgive en fejl begået af en ven.
Egon blev meget stolt, når nogen kom og spurgte efter fiskeskipper Egon
Jensen. Hans fiskekutter lå på plads nr. 12 ved faskinerne, omtrent midt for
Tarmfabrikken, og havde navnet ”Valodia”.
På et senere tidspunkt købte Egon en større kutter og en motorjolle. Det
var vist en forkert investering, for fiskeriet kunne næsten ikke klare udgif-
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terne, så her blev den årlige pensionistcheck på 5.000 kr. fra Pia Kjærsgård
eller regeringen så brugt, det har Egon selv fortalt!
Det faste samlingssted for Faskine-gutterne og folk, der lige var en tur på
havnen, var i mange år ud for Egons plads

Fra venstre Egon, Flemming, Erik, og Allan

Jeg kan huske den dag, hvor jeg første gang mødte Gutterne henne ved
Egons Plads. Det var her dagen begyndte med en øl og ligeledes sluttede,
også med en øl.
Jeg siger go’dav, og præsenterer mig. Straks siger en af Gutterne:
- Jeg håber, vi kan være på fornavn, Henning Vest og fortsætter med en lidt
københavnsk dialekt:
- Vil du ha` en bajer?
Jeg svarer straks selskabet, at jeg er glad for, hvis vi kan være på fornavn,
men jeg siger nej tak til en øl, for jeg er ikke tørstig. Straks flaber Gutten
op og udbryder:
- Hva’ faen’, ka’ du ikke drikke en øl sammen med kammeraterne?
Selvfølgelig svarer jeg ham straks og siger:
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- Jeg vil meget gerne drikke en øl sammen med jer, men det bliver, når jeg
har lyst. Jeg har fået et rigtigt godt indtryk af jer alle sammen og vil meget
gerne tale med jer, men det bliver aldrig andre, der skal bestemme, hvornår
jeg skal drikke en øl. Hvis ikke I kan acceptere det, så bliver jeg henne på
min plads nr. 8!
Lige så længe Egon levede, gav jeg en omgang øl om året og sagde kun ja
tak til en øl pr. år, men er ofte blevet budt en øl og har sagt nej tak. Dette
afslag blev accepteret uden kommentarer. Jeg har altid været meget glad for
at cykle ned og få en god mandesnak med Gutterne. Tonen kunne mange
gange være lidt rå, men jeg har altid følt den hjertelig. Sproget har heller
ikke altid været lige pænt, men det har mit skam heller ikke været.
Når Egon havde gummistøvler og regnbukser på, blev dette kaldt for dræber-uniformen. Den iførte han sig altid, inden han sejlede ud om morgenen
for at røgte garn, og han lagde den ikke, før han havde slagtet og solgt dagens fangst. Men hvis man kom en tur ned på havnen over middag, og
Egon stadig bar uniformen, så var der kun 3 muligheder, enten havde han
ikke fået solgt sine fisk, eller han havde haft en god fangst på 4-8 skrubber,
eller også var han blevet halvfuld.
På et tidspunkt gik der en stor fremmedarbejderdame rundt og samlede flasker. Inde på Egons terrasse var der så langt imellem brædderne, at en ølflaske kunne stå på hovedet, uden at den væltede, mens den blev helt tømt.
Egon ville ikke have ølsjatter i sine indkøbsnet.
En dag, hvor Egon sad ude i styrehuset og syede garn, kom damen forbi og
opdagede, at der stod nogle flasker inde på terrassen. Damen gik ind og tog
nogle stykker, men de klirrede, da hun lagde dem ned i sin pose. Det hørte
Egon og råbte ude fra båden, hvor han var viklet ind i garn. Damen rendte
op imod byen, så da Egon var kommet ud af garnet, kunne han ikke nå at
løbe hende op.
Så igen havde Fiskeskipperen lidt et tab!
En uge eller måske 14 dage efter flasketabet, kom jeg ned og skulle se til
min båd. Der var ingen mennesker dernede uden Egon, som sad ude i styrehuset og syede garn. Han havde ikke set, jeg var kommet, så jeg krøb om
bag rosenhækken og ind ad en lille sti før hans terrasse.
Her fik jeg fat i en kæp, som jeg stak ind imellem brædderne og fik væltet 3
flasker, som rullede rundt og klirrede. Hvor Skipper dog råbte og skreg ude
i sit styrehus og næsten sprang fra kutteren og ind på terrassen. Her stod
han og gloede på flaskerne, så ud på vejen, men ingen dame var at se nogen
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steder. Igen ind at tælle flaskerne og samtidig mange grimme gloser og forbandelser, som jeg ikke vil gengive. Til sidst kunne jeg ikke længere undgå
at grine højlydt, men havde jeg ikke været hurtig til at få rejst mig op, havde jeg fået en på lampen, for skipper var blevet meget sur.
Efter en kort stund kunne han heldigvis smile glad igen!
Egon spurgte mig en dag, om jeg kendte en smed, som ville se på hans toilet, for der sivede lidt vand. Han havde lige fået årsopgørelse fra vandværket, og de bæster ville have penge for 3 m3 vand.
Så nu skulle den vandudsivning stoppes hurtigst muligt!
En dag sidder Egon på sin terrasse og nyder det fine sommervejr. Pludselig
opdager han, at der kommer en flaske drivende på vandet oppe fra byen.
Han sidder og betragter flasken samt beregner, at den vil drive lige agten
om hans kutter. Da den nærmer sig, gør Skipper sig klar til den store gevinst og lægger sig ned på knæ på agterdækket. Da flasker er lige nedenfor,
bukker han sig ned for at snuppe den, men han havde helt glemt, at han
havde sin biltelefon i brystlommen. Den glider ud af lommen, og det fornemmer Egon, som griber den, men er så uheldig at få overbalance og falde
i vandet med biltelefonen i hånden. Egon svømmede ind til bredden og
kravlede på land ved egen hjælp. Noget af tøjet tog han af og lagde til tørre.
Biltelefonen skilte han ad, også den skulle tørres. For øvrigt kom den aldrig
til at fungere mere. Resten af eftermiddagen sad Egon og var lidt sur, men
hvis nogen spurgte, om han havde været ude og bade, så blev han meget sur
og sagde en hel masse hurtigt efter hinanden.
En morgen med meget tæt tåge, hvor Ole og jeg kom ned til vores både, vi
skulle ud og røgte skrubbegarn, så så vi, at Egon var sejlet ud for at røgte.
Ole og jeg sejlede stille ud gennem fjorden, også forbi Egons garn, som
stod lige uden for Oreby havn, men Egon og hans kutter så vi ikke noget til.
Vi stoppede lige op og talte om, hvor Egon var blevet af.
Vi blev enige om at sejle videre, for vandet var helt stille, så der kunne ikke
være sket andet end, at han stod på grund et eller andet sted, eller havde
mistet orienteringen og lå stille og ventede på, at tågen skulle lette.
Da vi sejlede hjem, var tågen lettet, men Egon var ikke at se nogen steder.
Da vi kom ind, var kutteren på sin plads, og Egon sad inde på terrassen og
nyd morgenstunden. Vi spurgte ham om, hvor han havde været henne, men
han havde da bare været ude og røgte sine garn.
Nogle dage efter, hvor jeg sidder og taler med Egon, fortæller han, at ved
første lille drej efter Lystbådehavnen rejste han sig op for at se bedre, men
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får væltet sin øl, og medens den bliver rejst op, mister han orienteringen og
sejler direkte ind i mudderbanken ovre på Maltrupsiden. Han lader sin maskine gå stille og roligt bak og efter 15 minutters tid glider kutteren af
grunden. Tågen er nu lettet så meget, at Egon kan skimte bøjerne og sejler i
havn.
I det sidste stykke tid havde der været noget snak om, at de lidt større både
skulle flytte op til den bro næsten oppe ved Roklubbens slæbested.
Jeg tror, det var et samtaleemne, som var sat i gang af nogle spøgefulde
personer, der ville sætte lidt røre i andedammen!
Med det resultat, at Egon blev meget tosset, og nu skulle han ud og tale
med Marianne. Det var hende, som styrede udlejningen af faskinepladserne
for kommunen. For Egons kutter skulle ihvertifald (gammelt lollandsk udtryk) ikke flyttes nogen steder, for som Egon sagde:
- Min kutter, den bliver på plads nr. 12!

Småbåde-afdelingen ved faskinerne

Den 1. april (bemærk datoen) kom jeg ned ved faskinerne, og her var et par
af gutterne faldet i snak med Egon. De havde fortalt ham, at nu var det vist
endeligt blevet vedtaget, at de større både skulle flytte op til broen, hvor jeg
kunne tilføje, at Egons kutter også skulle op ved broen. Jacob skulle hen på
plads nr. 12, og Ole og jeg skulle flytte en plads udefter.
32

Efter denne 1. aprils oplysning blev fiskeskipper Egon Jensen meget hvid i
ansigtet af raseri, og her udtalte skipperen nogle forfærdelige ord om hele
byrådet, ikke engang borgmesteren blev skånet, selv om han engang havde
givet Egon en bajer.
Der var i mellemtiden kommet et par gutter mere, som ville give en omgang øl, men Egon ville ikke have nogen øl. De kunne køre ham op på rådhuset, for der var lige et par ting, han gerne ville tale med de mennesker
om.
Vi kæmpede virkelig en kamp med og få Egon til at forstå, at det var den 1.
april i dag. Endelig, efter et kvarters tid, lykkedes det, og han sagde direkte
til os:
- I store idioter, jeg troede sku` på det! og så fik Egon en øl.
Omkring 2003 var der kommet en sæl ind i Sakskøbing Havn. Sælen hyggede sig i 3-4 dage på en ponton, som ejes af Roklubben og lå ud for deres
bygning.
En morgen, hvor Egon kom kørende med sin rollator, stoppede han op og
betragtede sælen. Han mente, at dyret måske gerne ville klappes, så Egon
kravlede på alle fire hen imod sælen, men da han manglede ca. 1 meter, for
den hen og bed ham i armen. Konklusionen må være, at sælen ikke ønskede
rivaler på sin ponton, og jeg har med egne øjne set rifterne i Egons arm.
En dag sagde Egon til mig, at det var nogle store ål, Jacob havde fanget. Nu
havde de to herrer aldrig været de bedste venner, men kunne de drille hinanden, så gjorde de det. Egon fortalte mig, at Jacob næsten hver dag kom
og løftede ålene i nettet op af dammen for at se, hvordan de havde det. Når
de så var lagt ned i dammen igen, sad Jacob med hænderne ud over dammen, ligesom han smuldrede noget mellem sine fingre, som dryssede ned
til ålene. Det kunne Egon ikke regne ud, hvad det var for noget.
Jeg fortalte Egon, at det nok var noget ålefoder, som hedder Viagra, for det
vokser de godt af. Det foder havde Egon godt nok ikke hørt noget om, men
nu ville han holde godt øje med Jacob. Nogle dage efter fortalte Egon en af
gutterne, at han godt vidste, hvorfor Jacob havde sådan nogle store ål. Det
var fordi, han fodrede dem med noget nyt fiskefoder, som hed Viagra.
Senere hørte man ikke mere om denne historie.
En dag var Egon oppe på kommunen for at klage over, at hans rollator var
for lille og spinkel, der var nemlig kun plads til 12 øl i kurven. Det fik de
flinke mennesker på kommunen hurtigt klaret. Han blev nu udstyret med en
rollator, der kunne laste 16 øl.
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Egon klagede ofte meget over alle de ujævnheder, der var på kommunens
veje og fortove, men det var først rigtig slemt sidst på dagen, når han gik
hjem fra dagens lille gerning på havnen.
Egon har for øvrigt engang fortalt mig, at i sommerhalvåret, når der var
malkekøer på græs ovre på Maltrupsiden, blev malkepigerne sejlet over
fjorden fra Oreby Havn og retur med mælken, som derfra blev hentet af en
hestevogn og kørt til mejeriet.
En morgen ved 6-tiden, hvor jeg kom cyklende ned på havnen, blev jeg
stoppet af en politibetjent, som spurgte, om jeg kendte noget til den rollator,
som stod på Bredgårds havneplads. Jeg oplyste ham om, at det var Egon
Jensens. Han var nok sejlet ud for at røgte sine garn, for dem satte han i går.
Hvis du ser efter, så har han bundet den med et stykke reb, og det er ganske
normalt. Egon var på værftsophold med skibet
Egons sidste bedrift, ca. en uges tid før han døde, var følgende: Der var
kommet en del is på fjorden, så Egon startede motoren og satte skruen i
gang, så den kunne sætte lidt strømninger i vandet, hvor isen blev slidt og
gik i stykker, men Egon havde glemt, at han havde hængt et net med lidt ål
i henne agter på kutteren. Nu skete der det, at nettet kom ind i skruen og
blev slynget rundt med det resultat, at ålene fløj rundt på isen, men kom
hurtigt ned i vandet igen som frie fisk.
Jeg besøgte Egon på Nykøbing F. Sygehus nogle dage, før han døde, men
havde da forventet, at han kom hjem igen og passede sit skib og fiskeri.
Den dag Egon ikke var her mere, døde også hyggen og glæden ved at
komme ned ved faskinerne. Der var blevet tomt og trist, en god og rar
kammerat manglede, for det var jo normalt, at Egon var på havnen fra solopgang til solnedgang. Jo, Egon var vores samlingspunkt ved faskinerne,
enten det var sommer eller vinter.
Altid var han på plads nr. 12.
En god kammerat og ven er draget til de evige fiskerbanker.
”Æret være fisker Egon Jensens minde”
Livet skal jo gå videre, men der gik flere år, inden dette gode kammeratskab igen blev en realitet. Nogle af de andre ældre fritidsfiskere er her heller ikke mere, men heldigvis er nye kommet til.
Vores samlingsplads i de senere år har været ud for bådepladserne nr. 20 og
21. Sidstnævnte er Valdes plads. Han har for øvrigt indrettet sig med eget
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kontor, dog uden tag, men dog lidt læ for vinden. Hen ad kl. 14:30 samles
nogle få gutter i sommerhalvåret, men i dag i 2019 medbringer nogle en
sodavand og andre intet.
- Nå ja, der er da et par af de gamle gutter, som godt kan nyde en øl!
Sværdfisken
Den 21. september 2010 fandt Allan Bonde en drivende, ung, men død
sværdfisk i Sakskøbing Fjord. Den blev afhentet til nærmere undersøgelse,
og det menes, at fisken var død på grund af sult, efter at den havde forvildet
sig væk fra sit naturlige miljø.
Skarverne
Vi fritidsfiskere og ikke mindst erhvervsfiskerne er lidt trætte af skarven.
Den er en stor konkurrent til fiskeriet i området mellem Askø, Bandholm,
Orebyskoven og Vigsø. Man kan finde mange forskellige oplysninger på
nettet, men jeg valgte en fra foråret 2018:

Skarver ved Sakskøbing fjord

Skarv-bestanden i Danmark er på 31.605 ynglende par. Den lægger 2-4 æg
om året til udrugning. Danmarkskortet viser, at der er flest ynglende par i
det sydlige Smålandsfarvand, og det er her, vi befinder os. Skarven lever af
ål, ålekvabber, torsk og sild og spiser 500-600 gr. fisk i døgnet.
Den 4. august 2018 kl. 6 var jeg oppe midt i det ovennævnte område. Det
var næsten helt stille vejr, så frem med kikkerten for at tælle skarver alle
3600 rundt. Her blev tallet på 216 skarver, men hvor mange var neddykket
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efter fisk, og hvor mange var hjemme i rederne og fodre de unger, som næsten var flyvefærdige?
Her nede ved faskinerne er der kun en 4-5 lystfiskere tilbage. Det, man stadig kan glæde sig over, er, at man kan sejle ud en tidlig sommermorgen og
nyde den flotte natur og hele dyrelivet.
Inden for de sidste 3-4 år er der ofte kommet en hunørn med sine 2 flyvefærdige unger, som hun træner i fangstangreb fra et højt træ. Det generer
dem ikke, at man sejler stille og roligt ud gennem Fjorden. Efter at have
passeret Oreby havn er der jo stadig Maltrup- og Orebyskovene. Når man
så sejler retur efter et par timer, har hele fuglelivet ændret sig.
Fremstilling af ruser
Nu er det sådan, at Erik Clausen, Otto Jensen og jeg har syet mange af vores fiskeredskaber selv i mit udhus på Byvangen 11 i årene 2002 og 2003.
Det var rigtigt hyggeligt, når vi sad alle 3 og syede sådan en vinterdag,
hvor det blæste eller regnede udenfor. Vi satte en stor ære i selv at klippe og
sy vores garn helt fra bunden. Vi startede med at købe 4 forskellige stykker
garn, hvor der blev talt masker og klippet ud i de stykker, som så senere
blev syet sammen til rad og ruser.
Det var nok også i disse vinterdage, de største fangsteventyr foregik. Der
kom jo hurtigt et par kilo på, hver gang de blev genfortalt.
Til et sæt kasteruser (åleruser) blev knyttet følgende antal knuder:
Syning af 2 poser (ruser)
1480
Montering på bøjler
2400
Fastsyning af kalvebånd
0160
Syning af en rad
0560
Indsyning af rad i 1ste bøjle
0040
I alt
4640 knuder.
Det skal dog bemærkes, at vi for hver 10ende maske syede 1 låsemaske.

Frodes Havn på nordøst siden af Fjorden.
Kilde: Knud Hansen.
Dengang var der 7 fritidsfiskere ved Frodes bro. Her 9 år efter er der 3 til-

36

bage, men det er jo ens over hele området, for ingen nye kommer til.
I dag er det tilladt at fiske med 6 sæt kasteruser eller 3 stk. skrubbegarn,
men det koster 300 kr. i afgift til Staten om året, men fredningstiderne for
de forskellige fiskearter skal overholdes.
I dag ligger der 6 små joller, 2 mindre sejlbåde og 2 motorbåde til lystsejlads.
Der findes for øvrigt en terrasse helt nede ved vandkanten med bord og
bænk, som de nærliggende beboere også er velkomne til at benytte.
Her i 2019 blev det vedtaget, at den nordlige bro skal totalrenoveres.
År tilbage, hvor de store fragtskibe kom ind eller ud fra Sakskøbing havn,
skulle fritidsfiskerne holde meget øje med disse skibe, for hvis ikke de kom
væk i tide, blev de med deres små joller først skubbet væk, og når det store
skib næsten var passeret, blev de suget ind imod det. Jo, det var skam ikke
helt ufarligt at være fritidsfisker, selv inde på fjorden.

Frodes havn ved Orebyvej
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Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub i Maltrup Vænge
Kilde: Flemming Møller.
Stiftelsen af Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub fandt sted hos Anton Hansen
på Maribovej den 12. marts 1958.
Til bestyrelse blev valgt Knud Helge Edvardsen, formand, Povl Ringsing,
kasserer, Tage Ditlevsen og Hans Bech.
Det første arrangement var standerhejsningen samme år, og ved den lejlighed gik en rød stander med gule fåresakse til tops. Dette er Sakskøbing bys
vartegn.
På en ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 1975 blev Sakskøbing
Sejlklub opløst og Sakskøbing Bådelaug blev etableret med formand Johannes Thorvald. Klubbens aktiver var dengang 1 optimistjolle, 1 flagstang
og en beholdning af flagstandere.
På den ordinære generalforsamling i 1977 var de første tanker fremme om
etablering af en ny havn. Der var 2 muligheder: En placering bag ved
Dammans plads eller ved den gamle badeanstalt ved Maltrup Vænge. Der
var klart flertal for løsningen ved den gamle badeanstalt. Det var også et
stort ønske at få samlet Bådelaugets medlemmer på et sted. På det tidspunkt
var der placeret både inde ved Roklubben og ved den gamle badeanstalt
ude ved Maltrup Vænge.
Der kom også mere gang i sejlaktiviteterne og i ungdomsarbejdet, og der
blev indledt et samarbejde med Bandholm Sejlklub omkring onsdagssejladserne, som eksisterer den dag i dag.
Selve havnen startede omkring 1982 med små både. I løbet af 1980erne
blev der gjort et forsøg på at realisere et stort projekt ved Maltrup Vænge
med en havn, der skulle være dobbelt så stor, som vi ser den i dag. Havnen
blev ikke til noget, men andre projekter kom på bordet: Først en havn ved
Oreby og dernæst ved Maltrup Vænge.
I 1988 fremlagde Sakskøbing Bådelaug planer om en ny havn med plads til
64 både. Det blev startskuddet til den nye havn. Anlægssummen var på ca.
1,2 million kr.
Den 11. dec. 1990 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Sakskøbing Lystbådehavn A.M.B.A. Der blev valgt en bestyrelse bestående af
Viggo Rasmussen, formand, Jørgen Olsen, næstformand, Steen Hansen,
kasserer, Kaj Baltzer, sekretær og Poul Jensen som repræsentant for Bådelauget. Der gik ikke lang tid før 35 bådejere havde tegnet sig som andelshavere. Derudover havde firmaet RP Entreprise (Roland Piszczek) tegnet sig
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for 5 pladser og Sakskøbing Kommune havde givet tilsagn om at stå som
garant for 24 pladser. Dermed var alle 64 pladser afsat.
I løbet af sommeren 1991 kom de sidste offentlige tilladelser på plads,
hvilket betød, at udgravningen til lystbådehavnen kunne begynde i november 1991. I maj måned 1992 stod havnen klar til den endelige indvielse, der
fandt sted den 28. maj. Forud var gået måneders arbejde, og der var lagt
mange arbejdstimer i projektet, både frivillige arbejdstimer og betalte arbejdstimer. Samtidig skulle bådene også gøres klar, så det var et travlt forår
i 1992.
Det var derfor en glad og stolt formand, Viggo Rasmussen, der indviede
havnen. Han sagde blandt andet, at han håbede, at den nye havn vil blive
fremmende for sammenholdet blandt sejlerne. Dette håb om sammenhold
er til fulde indfriet.
Men en anden forudsætning for dette sammenhold var bygningen af et nyt
klubhus. Dette projekt stod Sakskøbing Bådelaug for.

Maltrup Vænge lystbådehavn

Indtil 2007 blev havnen styret af en bestyrelse fra Sakskøbing Lystbådehavn, og klubhuset blev styret af en bestyrelse fra Sakskøbing Bådelaug. På
en ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2007 blev klubberne lagt
sammen til en klub under navnet Sakskøbing Bådelaug og Lystbådehavn,
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som senere skiftede navn til Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub. Der er dog
forsat 2 særskilte regnskaber, et for havnen og et for bådelauget.
Havnen, klubhuset og alle faciliteter er gennem årene blevet passet og plejet af medlemmerne. Havnen har i dag 70 pladser, hvoraf de 5 er ejet af
havnen.
Der blev afholdt 25 års jubilæum søndag den 28. maj 2017 for selve havnen.
Det sammenhold, som Viggo håbede på i sin tale for 25 år siden, er helt
fantastisk i vores klub. Et af beviserne for dette var bygningen af de 2 nye
flydebroer, som blev indviet på jubilæumsdagen. Formand Flemming Møller rettede på bestyrelsens vegne en stor tak til alle ildsjælene, som for mere
end 25 år siden stædigt holdt fast i idéen om en ny havn ved Maltrup Vænge. Ligeledes lød en stor tak til Bådelauget, som opførte vores dejlige klubhus for snart 25 år siden.
Borgmester John Brædder indviede de 2 nye broer ved at klippe snorene,
hvorefter der blev udbragt et leve for Havn og Klub, Sakskøbing Bådelaug
og Sejlklub. Herefter hyggede alle sig med et par pølser fra grillen tilsat lidt
fadøl.
Tirsdag den 17. april 2018 blev der afholdt 25 års jubilæum for klubhuset.
På generalforsamlingen den 17. marts 1992 var der kommet et forslag fra
Lars Z. Nielsen, der fremlagde planen om det kommende klubhusbyggeri.
Senere blev der fremlagt en ny plan, som endte med det hus, som findes i
dag.
Den 20. november 1992 kunne der holdes rejsegilde på byggeriet.
Medlemmerne havde selv lavet arbejde for ca. 150.000 kr. Der var også en
flot støtte fra byens erhvervsliv, som stillede materialer til rådighed for ca.
100.000 kr., så klubhuset blev billigere end forventet, nemlig på 319.000 kr.
Men en af udfordringerne undervejs var jordbundsforholdene, som var lidt
tvivlsomme. Derfor er huset opført på et 10 tons tungt stålelement, så det
let kunne rettes op, hvis det skulle gå hen og synke. Da byggeriet næsten
var færdigt, fik man en slem forskrækkelse, nemlig en oversvømmelse. Den
kom den 22. februar 1993, hvor vandstanden nåede op på ca. 1,90 m over
daglig vande. Vandet voldte stor skade inde i Sakskøbing by, og herude
havde vandmasserne løftet det nylagte gulv, men det faldt heldigvis på
plads igen.
Senere er værkstedet kommet til, og klubhuset er blevet hævet for at undgå
oversvømmelser. Det betød også, at vi fik en fantastisk god udsigt fra klubhuset ud over fjorden.

40

Hermed en stor tak til de ildsjæle, som dengang lagde deres arbejde og
energi i byggeprojektet. Det er vi alle rigtig glade for i dag.
Klubbens bestyrelse i 2019:
Flemming Møller, formand, Gerner Sigvard, næstformand, Tonny Borre
Larsen, kasserer, Ole Hviid Poulsen, sekretær, Louis Buchholtz, Henrik
Jørgensen, Dick Liisborg, medlemmer, Henrik Jørgensen, Flemming Jensen, suppleanter og Svend Erik Nymand, havnefoged.

Maltrup Vænge set fra Orebyvej

Mads Harder
Skribentens egne oplevelser med Mads Harder og Sejlklubben
Omkring den 1. juni 1987 blev jeg ringet op af en herre, der præsenterede
sig som Mads Harder, formand for Sejlklubben i Maltrup Vænge. Jeg kendte hverken navnet Harder eller Sejlkluben på det tidspunkt, men Mads fortalte, han havde fået oplyst, at jeg sejlede som skipper på et af Marine-
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hjemmeværnets fartøjer MHV 75 Luna, som vejede 80 ton og havde en
dybgang på 2,40 m.
Det var Sejlklubbens ønske at bruge skib og besætning som dommerskib
ved deres kapsejlads den 12. sep. 1987. Dette, syntes jeg, var en lidt anderledes opgave. Efter godt ½ times samtale, lovede jeg Mads at arbejde videre på tilbuddet. Da jeg havde fået godkendt sejlplanen for juli kvartal af
min chef, ringede jeg til Mads, og fortalte, at opgaven skulle blive udført,
men hvis vi blev kaldt ud til redning eller eftersøgningsopgaver, kom vi
måske ikke, eller forlod dem øjeblikkelig.
Vi afgik fra Gedser den 11. september kl. 17:00, hvor vi op gennem Østersøen indberettede 3 skibe og en Sandsuger, der sugede ca. 50 m fra kysten.
Den 12. sep. kl. 6:00 ankom vi til Sakskøbing Havn. (Godt, jeg har gemt
mine gamle logbøger). Ved 7:30-tiden kom Mads og hans hustru Lis ombord. Det var først her, vi opdagede, at Mads var blind. Vi startede dagen
med lidt morgenmad, og herunder fik vi den endelige briefing af Mads. Vi
afgik ved godt 8-tiden, da vi havde fået overdommeren med. Derfra ud til
en position mellem Orebyskoven og Bandholm, hvor vi ankrede op. Her
passede dommeren og 2 mand på skift arbejdet oppe på dækket. Ved 15tiden havde alle de deltagende både passeret dommerskibet, og vi returnerede til Sakskøbing Havn. Hele besætningen på 6 mand blev inviteret med
til spisning sammen med sejlerfolket, og vi havde en rigtig hyggelig aften.
Den 13. september kl. 9:00 afgik vi fra Sakskøbing havn efter en god oplevelse. Vi ankom til Guldborg kl. 13:00, hvorfra jeg havde 2 sejladser i den
kommende uge.
Samme procedure blev brugt året efter i 1988 sammen med Mads Harder,
hvor vi sejlede fra Nykøbing den 9. september kl. 17:00 og ankom til Sakskøbing kl. 21:00. Næste morgen Kl. 8:00, da vi havde fået overdommeren,
Lis og Mads Harder ombord, sejlede vi ud til vores ankerplads. Da vi havde
spist frokost, spurgte Mads, om vi har et søkort ombord over Lillebælt, det
havde vi. Ja, for Mads ville gerne høres i navigation vedrørende en sejlads
ned gennem Lillebælt. Han ville være sikker på, om han kunne huske kurser og faste punkter. Mads stillede sig ved håndtagene til skruestigning og
omdrejninger. Tænke sig, manden kunne næsten huske det hele - godt gået,
selv om det var mange år siden, han aftjente sin værnepligt, hvor han var
navigatør på en ubåd.
Jeg tilbød Mads at lægge skibet til, når vi kom ind i Sakskøbing Havn. Hele
vejen ind stod Mads og holdt i håndtagene til omdrejninger og skruestigning. Da vi kom ind, skulle vi lægge der, hvor Omøsund ligger i dag. Jeg
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stod bag ved og gav kommandoerne, og Mads lagde skibet til kaj. Da skibet
var fortøjet, åbnede en af dæksgasterne døren ind til styrehuset og sagde:
- Godt gået skipper! Her fældede Mads et par små tårer.
Om aftenen blev hele besætningen igen inviteret sammen med vores koner
og kærester til spisning og dans. Besætningen sluttede festen kl. 1:00, sendte pigerne hjem og gik til køjs. Næste morgen efter morgenkaffen returnerede vi til Nykøbing F.
Mads Harder havde på et tidspunkt spurgt, om han måtte komme med, hvis
jeg en dag skulle sejle gennem Lillebælt. Jeg svarede ham, at hvis det på
nogen måde blev muligt, ville jeg ringe til ham, men desværre lykkedes det
aldrig. De gange, hvor jeg sejlede gennem Lillebælt, var i de 8 år, hvor jeg
sejlede som instruktør for Søfartsskolen. Men hvor ville jeg gerne have givet Mads den glæde.

MHV 75 Luna

Et par måneder efter den sidste sejlads i Sakskøbing, blev jeg indkaldt
sammen med de andre skippere til et møde på Flådestation Korsør. Ved den
lange pause om formiddagen kom min næsthøjeste chef, Lasse, hen til mig
og bad mig om at gå med op på hans kontor, for der var lige et par ting, vi
skulle havde afklaret. Da vi har sat os godt tilrette, fortalte han, at en af
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hans genboer, som han havde mødt en dag, hvor de var ude at lufte deres
hunde, fortalte, at han havde været i Sakskøbing og fået en rigtig god hjælp
og betjening ombord på et af hans skibe, hvor han havde været dommer
ved en kapsejlads. Lasse havde derefter spurgt om skipperens navn, hvorefter manden svarede, at han hed Henning. Så sagde Lasse til mig:
- Henning, på en måde kan jeg godt forstå dig, men her har du overtrådt
dine beføjelser, og jeg forventer hermed, at du stopper med dette. Så Henning, du får en henstilling af mig, og så bliver dette her mellem os to, det
kommer ikke længere.
Lasse takkede for samtalen, og jeg undskyldte. Så hermed sluttede min deltagelse ved Sejlklubbens kapsejladser med Marinens fartøjer.
Jeg fik så godt indtryk af Sejlklubbens medlemmer og Sakskøbing by, og
det var en af grundene til, at jeg valgte at tilbringe min alderdom her sammen med Anne.

Optimist jolle døbes, yderst til højre Mads Harder
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Oreby Havn
Her ved Oreby Havn er der næsten ingen aktivitet mere, her er kun en jolle
og en mindre lystbåd tilbage. Men inden for de sidste år er der kommet flere badende gæster. Nord for havnemolen er der nemlig sandet meget til inden for de sidste 4-5 år, hvilket har givet fine badeforhold for de ofte mange børn, der bader sammen med en af forældrene, og det er rigtigt fornuftigt, for inden for nogle få meter er der pludselig en vanddybde på 3 m.
Oreby Havn blev skabt som et udskibningssted for Orebygård, der er et baroni fra 1784 med mange fæstegårde og meget store jordbesiddelser. Derfor
var der brug for et udskibningssted til herregårdens og fæstebøndernes afgrøder, især korn. Havnen vidner i dag om godsets tidligere drift, der både
omfattede en havn, et toldsted og en privilegeret lods fra 1800-tallet til ind i
1900-tallet. Området er i dag et fint kulturmiljø med et velbevaret klassisk
herregårdsmiljø. Oreby Havn var ligeledes i 1800-tallet et ladested for købstaden Sakskøbing, der var vanskelig at besejle pga. indsnævringen ved
Oreby og vanddybden i den smalle Sakskøbing Fjord. Sakskøbing havde en
betydelig industri. Havneudvalget i Sakskøbing anmodede den 4. februar
1882 Marineministeriet om at få en lods til Oreby. Han skulle lodse fragtskibene ind igennem Sakskøbing Fjord.
Lodshuset blev opført af lodsvæsenet, og Sakskøbing kommunale lods blev
i 1919 erstattet af en 1 fast lods suppleret med hjælpelods. Lodsen skulle
ikke betale for leje af Lodshuset, men skulle vedligeholde de fornødne fartøjer.
Oreby Havn har også været færgested over til beboerne i Maltrup Vænge.
Femø Lodseri
Femø Lodseri blev etableret i 1851 med det formål effektivt at kunne dække stort set hele Smålandsfarvandet. Femø Lodseri kom til at bestå af 4 faste lodser, som blev fordelt med 1 lods på Femø, 1 på Vejrø, 2 i Bandholm,
hvoraf den ene var lodsformand. Femø Lodseri blev nedlagt og overgik
omkring 1930 til Guldborg Lodseri.
Orebygård
Orebygård er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1231.
Gården ligger i Sakskøbing Landsogn. Hovedbygningen er opført i 157887 ved Hans van Steenwinckel. Den blev ombygget i 1872-74 af Ove Petersen. Hovedbygningen og parken på 10 hektar blev i 2001 solgt fra godset
og tilhører nu Hans Michael Jebsen.
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Sejler man ud for Oreby havn kan man på styrbords side skimte spiret på
Orebygård. Forsættes sejladsen kan man senere se hele det forladte slot i
nederlandsk renæssancestil, som ligger så flot der inde imellem træerne.

Oreby havn, gods og kro

Oreby Kro
Den nuværende hovedbygning, som anvendes i dag, menes at være opført i
1847 under en ombygning, men der har været drevet kro på stedet siden
den 5. marts 1737, hvor bevillingen blev underskrevet af Kong Christian d.
VI. Den blev givet til daværende ejer af Oreby Gods, greve og major Christian Christoffer Holck, som hermed fik tilladelse til ”at lade holde kro eller
værtshus reissende såvel som De andre med behøvende logementer, samt
spise og drikkevarer til nødtørftighed og for billig betaling sammensteds
betjene dog at stedets beboere ingenlunde understår sig der at brygge Øl og
Brændevin”.
Det var altså en kro med overnatningsmuligheder, med salg af mad og
drikkevarer, dog uden tilladelse til egen produktion af øl og spiritus.
Den næste krovært var Rasmus Hansen, og i 1787 kan man se i folketællingen, at værten hed Arndt Laurits Larsen. For Larsen betød det så meget
at bevare det sobre miljø, at kroens ”stamgæster” kun kunne få en ration på
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3 genstande om dagen. Stamgæster var jo folk fra slottet og avlsgården,
samt havnearbejdere, der alle skulle i gang dagen efter.
Det siges nu, at andre heller ikke slap godt fra en tår over tørsten. Det skete
til tider ved et større selskab, at en gæst blev for munter, hvorefter han blev
beordret til at løbe frem og tilbage foran kroen, indtil han, efter restauratør
Larsens opfattelse, var blevet ædru nok.
Ellers må det siges, at publikum dengang var de samme som i dag: En
blanding af kaffe- og spisegæster, nogle fra afholdte selskaber.
Området omkring kroen er som dengang stadig smukt og en udflugt værd.
H.C.R.L. 1847 står der på gavlen af kroen. Hermed fortælles, at bygherren
var Henriette Christina Rosenørn Lehn, et navn, hun giftede sig til.
Omkring 1950 nedlagde man kroen og lod den indrette til dommerbolig
ved embedet i Sakskøbing. Dette varede i ca. 25 år, indtil embedet blev
nedlagt, og herefter fungerede bygningen som privatbolig.
I 1982 overtog Sven Zibrandtsen lejemålet med det formål at genetablere
krodriften. I Sakskøbing Avis, den 28. oktober 1987 kan man læse, at
Zibrandtsen fejrede kroens 260 års jubilæum med god gammeldags mad ud
fra opskrifter fra 1700-tallet, dvs. davre, sulemad, saltkød, fedtebrød, kål og
lignende.
Tidligere var det en væsentlig mindre del af bygningen, der blev anvendt til
kro. I den del, hvor der nu er indgang / hall, var der krostue, og hvor der er
toiletter, var der kamre til pigerne (karlene sov i baghus og stald), og de to
små stuer til højre var privatbolig, mens den store sal med pejs blev brugt
til fester og større sammenkomster.
Kroen er i dag moderniseret, men man har forsøgt at bevare noget af den
gamle stil og atmosfære.
I 2001 blev Oreby Slot, Oreby Mølle og Oreby Kro købt af Hans Michael
Jebsen, der har en helt speciel evne til at finde og bevare skjulte perler i
Danmark.
Henning Vest
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Fra min mormors gemmer
af Ulla Petersen

Avisudklip om hendes forældres guldbryllup.
Min mormor, Beate Christiansen, Saxes Alle, var en fantastisk, sirlig samler og klippede alt af familiemæssig relation ud af diverse aviser.
Hun samlede det hele med clips eller knappenåle i en lille hånddrejet, rund
trææske. Jeg har nysgerrigt kigget i æsken og fundet nogle sjove klip om
mine oldeforældres livsbegivenheder:
Lørdag den 9. juni 1945 kan et meget agtværdigt ægtepar, husejer Carl
Henriksen og hustru, Lykkeseje, Orebyvej, Rørbæk, fejre guldbryllup.
Carl Henriksen er født i Rørbæk den 31. december 1870 og tilbragte sin
barndom hos husmand Lars Rasmussen Kuhr. Fra sin tidligste barndom
måtte han ligesom så mange andre småkårsfolks børn ud at være med til at
tjene til livets ophold. Fra 9 års alderen gik han ud hos bønderne og kørte
maskinheste, og han husker, hvorledes han sammen med en mængde andre
drenge gik og stak tidsler på Orebygårds marker. Senere havde han plads
forskellige steder, til han som 22-årig aftjente sin værnepligt som dragon i
Næstved.
Fru Henriksen er født i Våbensted den 6. august 1875 som datter af den, i
sin tid på Østlolland, kendte fisker og fiskehandler Søren Mortensen. Det
var i de tider, hvor det ikke var almindeligt at skifte plads, og fru Henriksen
havde i sin ungdom kun en eneste plads, nemlig hos den kendte gårdejer
Bonne Petersen i Killerup.
Efter at være blevet gift bosatte guldbrudeparret sig på Anstaltsvej i
Saxkjøbing, og Henriksen fik arbejde i firmaet Qvade, Rasmussen & Faber,
Saxkjøbing (Fritz Rasmussen). Her arbejdede han først på magasinet, senere i kalkovnen. Så flyttede de til Aalborg, hvor Henriksen i 12 år arbejdede
på Cementfabrikken Rørdal.
Da det i 1909 kom på tale, at der skulle opføres en sukkerfabrik i Saxkjøbing, opstod der pludselig længsel efter hjemegnen, og de rejste så hjem.
Henriksen fik selvfølgelig arbejde på Sukkerfabrikken og arbejdede der
resten af tiden.
På Orebyvej byggede de i 1910 villa Landro og boede der, indtil de i 1914
byggede deres nuværende villa Lykkeseje.
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Allerede 1935 måtte Henriksen give op på Saxkjøbing Sukkerfabrik på
grund af sygdom. Han er dog nu atter rask, og hans hustru, der, som han
siger, altid har været ham en trofast støtte i såvel godt som ondt, er ligeledes rask og rørig, og det er en fornøjelse at besøge dem i deres hjem. Properhed møder man såvel inde i deres stuer som overalt i den store smukke
have.
Henriksen har en tid været medlem af arbejdsmandsforbundets bestyrelse,
og i sin tid var han medstifter af Hundredmandsforeningen og i begyndelsen medlem af bestyrelsen.
Der er tre børn i ægteskabet. En datter er gift med tømrermester P. Christiansen, Saxes Alle, Rørbæk, en søn er tømrer Lauritz Henriksen, Orebyvej
og en datter er gift og bor i Haslev.
Der er ingen tvivl om, at det noble og hæderlige guldbrudepar bliver vist
megen opmærksomhed, og da Venstrebladet alle dage har været en daglig
gæst, vil vi føje vor lykønskning til de mange. J.T.

Mormors trææske

49

Erindringer fra Slemminge
af Steen Balle
I år er det 40 år siden, jeg udgav bogen Et sogn på Lolland. Jeg begyndte
midt i 1970´erne at indsamle erindringer, love, breve, sange, avisartikler,
programmer og billeder fra folk i Slemminge-Fjelde, som jeg satte sammen
til bogen, og det var inden, der var noget, der hed Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv (1978) og Sakskøbing Lokalhistoriske Forening (1980).
Der er ingen tvivl om, at sognerådenes nedlæggelse 1970 var med til at
skabe en større selvforståelse i sognene og tilknytning til de nære værdier,
og jeg havde det selv, som led i ungdomsoprøret, som var jeg med til at stille spørgsmålstegn til historieskrivningen. Da jeg havde historieundervisning i Slemminge Skole og Rørbæk Realskole, hed det:
- Det var Christian d. 4., der byggede Rundetårn.
Og jeg tænkte:
- Havde han ingen til at hjælpe sig?
Det var også dem, jeg ville undersøge og kontakte i Slemminge og Fjelde,
de historiske personer og få dem til at fortælle deres historie og finde livserindringerne frem. Jeg fandt ud af, at der ligger meget historisk materiale
på Landsarkivet og Rigsarkivet i København, men landets største arkiver er
folks lofter og skuffer.
Jeg indsamlede i 3-4 år som led i min læreruddannelse på Den Frie Lærerskole i Ollerup, men man bliver aldrig færdig med at indsamle. Det blev til
fem tykke indbundne bind med 1264 sider, 25 kassettebånd med samtaler –
siden er kommet flere til – og udklip fra aviser sat i hæfter.
Der er nok til flere bøger. Nu har jeg valgt at skrive om to personer i
Slemminge ud fra det materiale, jeg indsamlede. Den første er vores håndboldtræner i idrætsforeningen, Frits Jensen, og den anden er kommunekasserer i sognerådet, Ole Ohlsson.

Træneren
Han stod der ved håndboldstævnet og kiggede på sine drenge, og når folk
spurgte, om de var i form, råbte han:
- Drenge! smid jer ned på ryggen, hvorefter han tog sine træsko på og gik
over vores 12-årige maver, og hvis folk stadig var i tvivl, tog han en knægt
på ryggen og gik en tur mere.
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Det var noget, vi havde set i tv, da der var en sportsudsendelse fra Esbjerg
Ishockeyklub i begyndelsen af 1960´erne, som viste mod og manddomsstyrke. Og vi havde lært at spænde mavemusklerne hårdt. De voksne kunne
blive forargede over hans fremgangsmåde, og han kunne finde på at råbe
højt ved et stævne:
- Hvis du får fingeren ind i øjet på modstanderen, så husk at krumme den,
når du trækker den ud.

Frits Jensen og Ole Ohlsson på Slemminge sportsplads ved SFI´s 40-årsjubilæum i
1978. Yderst t.h. ses Helmer Jensen. (foto: Steen Balle)

Han var en tæt, lille mand med en cementkrop og arbejdede som skomager
i et lille hus over for skolen i Slemminge. Han havde også senere et værksted i Sakskøbing i Vestergade. Men al hans fritid gik med drengene og pigerne to gange om ugen og badminton om fredagen i gymnastiksalen på
skolen. Her spillede vi også håndbold om vinteren, da der skulle trænes til
indendørshåndbold. Der var i begyndelsen af 1960´erne kun to sportshaller,
den mørke badmintonhal i Nykøbing F. og den lysere sportshal i Nakskov.
Men det var ikke nok!
Så var der styrketræning på slaggebanen ved forsamlingshuset, som var
ryddet for sne, og han kunne om vinteren arrangere en løbetur rundt om
Kistofte og råbe:
- I må gerne snakke, det giver større lunger.
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Selv var han ikke en udpræget god håndboldspiller, men meget hård i sine
raffinerede tacklinger. Der stod i avisen, at han var i stand til at få sine
drenge til at træne til Beatles-musik i sin lille stue og drøfte taktik og teori,
og at han planlagde sin sommerferie og holdt ferie, når klubben ikke havde
brug for ham. Han var også i stand til at sørge for, at busvognmanden, Olav
Jacobsen, kunne køre os til et stævne i 1964 i Oslo i Norge og to år efter
med vognmand Hemmingsens bus til Karlskrona i Sverige. Olav Jacobsen
sagde før hver langtur, at hvis vi ikke opførte os ordentligt i bussen, havde
han en hel kasse med lussinger under sædet!!
Vi talte mange år efter, om de pandekager Frits bagte til os af mel, mælk og
øl til flere hold. Stadig, når vi mødes, kan det lyde:
- Kan du huske, da vi ovre i Våbensted på idrætspladsen skulle spille mod
arvefjenderne fra Hunseby og vandt 12-1. Det var lige meget, hvad de
gjorde, så fik vi fat i alt, hvad de lavede. Knuds skud røg ind i Lasses parader, eller Erik tog bolden, og lige meget hvor meget Jørn og Søren skød for
Hunseby, gav det hurtigt mål til os. Alle folk jublede, i hvert fald dem fra
Slemminge, da alt lykkedes for os. For Frits var det en selvfølgelighed.
- Kan du huske, da vi skulle køre med vognmand Fis-Jens, som boede ved
Slemminge Alderdomshjem i hans grå Citroën 11 sport til Nakskovhallen,
og der var meget glat i Stokkemarke, så bilen vendte ind mod en benzintank, og Konge-Erik spurgte ham:
- Skal du ind og ha´ benzin på Jens? hvortil Jens svarede:
- Nu skal du holde din kæft, ellers bliver du sat af.
Der var lige plads til et helt håndboldhold, og enkelte gange var vi så sent
ude, at syv drenge skulle klæde om i bilen.
- Kan du huske, da vi i 1962 skulle til det første Lolland-Falster Mesterskab
i Birket på Vestlolland. Det var forældrene, der kørte os. Vi skulle spille om
mesterskabet mod Rødby Havn og Birket og vandt begge kampe med 8-1,
og derfor var der aldrig tale om kampe.
- Kan du huske, at når vi spillede vigtige kampe, samledes vi bagefter hos
Frits og fik tipskage med chokoladeovertræk købt hos Martha, og senere
kom mejeribestyrer Poulsen og lovede os en liter vaniljeis, hvis vi vandt
igen. Tænk! Vaniljeis, det var motiverende. Hos Martha på konditoriet ved
Slemminge Skole var der nogle gange lykkeposer fra Haribo, og nogle
gange var vi så frække, at vi kunne føle på posen, inden hun kom ind i butikken, om der var et kort i. Hvis vi så fik det, blev det sendt til Haribo, og
en stor pakke med slik kom til privatadressen. Det var en lykkepose!!
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- Kan du huske til et andet søndagsstævne i Våbensted, hvor to klubber slog
sig sammen for at ville slå os. Det var Maribo og Hillested, som udtog de
3-4 bedste til et hold. De kom hurtigt foran 5-2, men så gik vi til den, og
jeg husker særlig Oves driblinger, hvor han løb i grøn trøje og korte sorte
bukser uden for banen med bolden inden for og knaldene den med højre
hånd i mål fra venstre wing. I den ene ende lå en modstander med blodnæse, og vi hørte Frits råbe:
- Hvis han ikke kan leve, så må han dø.
Vi vidste også, han ikke mente det. Men kampen endte 6-6, og der var
straffekast. For Slemminge scorede Steen, Ove og Lasse, og Preben brændte for Mariboholdet.

I juli 1964 sendte Frits et postkort hjem fra sin tur til Schweitz
skrevet på vejen ved München

- Kan du huske, da vi spillede i Hillested og fik endnu en pokal med hjem.
Da havde vi slået Hillested med 10-3 og Hunseby med 8-4. Efter kampen
var der skrig og skrål i klasselokalet, som var vores omklædningsrum. Vores træner havde været uvenner med Ditte, Hunsebys træner, og var kommet med en bemærkning:
- Hvis jeg var dig, ville jeg gå langt, langt ind i en skov med et reb og hænge mig.
Og igen mente han det ikke.

53

- Kan du huske, da vi spillede mod vores 2. hold i badmintonhallen i Nykøbing F. 2 x 10 minutter, og vi vandt 48-2. Vi havde tre mand stående ved
midterlinjen. Banen var på det tidspunkt ikke lang nok. Dommersekretæren
havde en snor at trække, når der blev scoret, men den gik kun til 25. Vi
ville gerne have den til at vende to gange, men det lykkedes ikke. Et mål pr.
25. sekund!
- Kan du huske, da vi skulle spille mod Rødby Havn, og vi havde købt makroner. ”Vi skulle gå til makronerne”. Det hjalp, vi vandt 36-0. Modstanderne kom også uden for banen for at få en makron.
- Kan du huske, da vi også var til stævne, og Hillested havde taget en københavner med på holdet. Vi nedlagde protest, da han VAR for gammel,
men det eneste vi hørte var:
- Der er også en af tvillingerne, der er for gammel.
- Kan du huske, da vi i 1964 skulle til danmarksmesterskaberne i Lyngby.
Det var lige præcis den dag, vi næsten alle skulle konfirmeres. Vi var næsten grædefærdige, og der stod i avisen, at holdets bedste spillere ikke kunne komme med. Vi havde helt sikkert ikke haft en chance. Men det var stort
for os at komme ud og lære nyt. Som da vi i Oslo så et fransk hold ved et
tremeterkast stille op med en mur, så den bedste kunne hoppe op og score.
Det prøvede vi senere til lokale holds store forundring.
- Kan du huske, da vi spillede skolehåndbold i 7. klasse. Vi havde vundet
alle indledende kampe og skulle cykle til Maribo og spille om LollandFalster Mesterskabet for skolehold i efteråret 1963. Vi havde en lærervikar,
Barney, med. Da vi kom på pladsen, stillede de andre hold med en fane.
Det havde vi ikke, og vi var slet ikke skrevet på holdkortene, men fik forklaret, at vi var ubesejret. Vi vandt skolepokalen, og Barney var stolt. Vi
kørte ind til førstelærer Hansen og viste den, da vi kom tilbage, og næste
morgen stod den på orglet, da der var morgensang og fadervor.
- Kan du huske, når der var håndboldstævne på Slemminge sportsplads ved
det nye forsamlingshus, og det var vores spolebånd med musik fra P3 med
Jørgen Mylius, der blev spillet over højttaleren fra en spolebåndoptager
B&O, Beocord Belcanto med højttaler i låget, en 2-spors båndoptager med
en hastighed på 9½ cm/sekund og frekvensområde på 40-11.000 Hz. Vi
vidste, at på bånd 5 side 1, startede den med Rolling Stones og ”It´s all over
now.”
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Tænk også på de håndboldstævner, hvor der skulle kridtes 6 baner til over
100 kampe på en søndag. Det påtog Frits sig også lørdag eftermiddag med
snore, så banerne fik næsten de rigtige størrelser - hver gang!
- Kan du huske den lille protokol, vi havde hos Frits, hvor vi skrev om vores kampe, klistrede stillinger og udklip fra avisen ind og skrev en masse
kommentarer, og så var den pludselig væk, nok i et flyttelæs…
Men vi var ikke kun til håndboldstævner på Lolland. Frits havde mødt en
træner fra Ølby ved Køge. Navnet sagde en del, og vi kørte i bus med mange hold til stævne dér hvert år. Ølby kom også til Slemminge. Ny inspiration for os drenge.
Når vi hentede tipskage hos Martha, kom der tit et par stykker i bunden.
Alle vidste, hvad det var, da han var glad for øl. Vi skulle tit vække ham
søndag morgen, når vi 8-9 drenge skulle cykle 10 eller 15 kilometer til
håndboldstævne, fordi han havde drukket for meget aftenen før. Nogle
gange snakkede han tysk, da han havde arbejdet flere måneder i Schweiz,
hvor de spurgte ham, om der ikke var bjerge i Danmark:
- Jo, vi har Himmelbjerget. Det tager fem minutter fra du kigger op i himlen, til du ser toppen.
Så blev der stille i Schweiz.
Jeg har spurgt forhenværende entreprenør, Erik Frederiksen (Lasse), hvad
han husker om vores håndboldtræner:
En sen aften i november måned, tror det var i 1967, var jeg alene hos Frits i
hans lille hus lige over for Slemminge Skole. Vi snakkede om alt muligt og
pludselig fik jeg spurgt Frits, hvorfor han i sin tid begyndte at gå på landevejen. Der blev helt roligt!! Så fortalte han ærligt om en dejlig pige, han var
blevet dybt forelsket i. De kom sammen, men så slog hun op.
- Mit lille hjerte kunne ikke klare dette, sagde Frits,
- det er en historie, jeg aldrig har fortalt til andre end dig, Lasse.
Han besluttede at forsvinde fra andre mennesker og begyndte at gå fra
Slemminge trods sin store familie. Han gik på landevejen ned gennem Europa, nåede Schweiz om vinteren og fandt lidt arbejde til livets ophold. Da
sommeren nærmere sig, gik han tilbage mod Danmark og nåede Sverige,
hvor han arbejdede med forskellige ting med lidt træ og lidt landbrug. Her
traf han en ven for livet, Rysser, hed han, og han besøgte også Frits i
Slemminge. Da han kom til Slemminge igen for at besøge sin familie, kom
han en aften på sportspladsen, hvor han kiggede på håndbolddrengene. Jeg
husker, vi spillede lidt med ham og spurgte, om han ikke kom igen om
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torsdagen. Det gjorde han, og venskabet blev stærkere og stærkere i løbet
af sensommeren. Som han sagde til mig:
- Jeg lå i grøften i mit liv, men pludselig gik der 8 drenge på landevejen. De
gav mig en hånd og trak mig op på vejen igen. Jeg var tæt på at gå til i
grøften, men I drenge holdt fast i mig, så jeg blev oppe på vejen sammen
med jer.
Tusind tak for det.

Frits Jensen fotograferet i sit skomagerværksted i Sakskøbing i 1978.
(Foto: Steen Balle)

Frits arbejdede i en periode i 1960´erne som træskomager i Nykøbing F. i
firmaet PORSE, hvor han cyklede til hver dag og hjem igen. Da vi skulle til
Oslo-cup, og jeg ikke havde for mange penge, cyklede jeg med Frits til
Nykøbing om sommeren og hjalp ham i tre uger for at tjene lidt til turen.
Frits Jensen var ud af en søskendeflok på 14. Broderen Otto Jensen var også formand i mange år for Slemminge-Fjelde Idrætsforening. Hans kone,
Marie, ledede gymnastik i skolen med pigerne.
De unge var livet for Frits. Han stoppede midt i 1970´erne og gik ud af bestyrelsen i 1975, men blev senere æresmedlem ved idrætsforeningens 40års jubilæum i 1978.
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Frits bliver æresmedlem og får her overrakt emblem af Jens Brandt,
som sad i bestyrelsen (foto: Steen Balle)

Kommunekassereren
Som skoleelev i Slemminge i 1960´erne var det ikke megen kontakt, jeg
havde med Slemminge-Fjeldes kommunekasserer, Ole Ohlsson, som havde
kontor på alderdomshjemmet over for kirken. Det var kun, når jeg skulle
have en gratis DSB-togbillet om sommeren, at jeg skulle henvende mig hos
Ole Ohlsson. Jeg var meget imponeret over, at han til tider kunne snakke i
to telefoner samtidig på 8-10 m2 kontorplads med mapper alle steder, mens
en kunde stod og ventede. Det tog ham ikke lang tid at få underskrevet en
blanket, så jeg som skoleelev kunne få en gratis togbillet. Nu havde jeg en
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onkel og moster i Frederikshavn, så det var nærliggende at få så meget ud
af den som muligt.
Men det var en af de få gange, jeg som skoleelev havde kontakt med kommunekassereren.
Feriebilletter
Danmarks Jernbane Museum har fortalt mig om disse feriebilletter. De var
allerede i 1927 blevet vedtaget på opfordring af Undervisningsministeriet,
men indtil 1960 var de kun til sognets ubemidlede, og varighed skulle være
4 uger. Billetterne havde forskellige farver og gjaldt kun til bestemte særtog. Fra 1960 til 1967 kunne alle skolebørn modtage feriebilletter, så derfor
var det logik, at det var sognets kommunekasserer, som udstedte en gratis
feriebillet.
Det var så privatbanen fra Sakskøbing-Nykøbing F, og et år gik vi ind i et
tog, der ikke stoppede før København!! Vi lod som om, vi ikke vidste det,
da togkontrolløren kom, og vi spurgte ham, hvad vi så skulle gøre?
- Jo, når I kommer til København, går I over til spor 5, hvor toget kører til
Kalundborg, og derefter er der via Århus forbindelse til Frederikshavn.
Alt det vidste vi godt!
Da jeg i sommeren 1977 indsamlede materiale til bogen om Slemminge,
kontaktede jeg Ole Ohlsson, som nu sad som fuldmægtig i Sakskøbing
Kommunes tekniske forvaltning, og mens jeg med stor taknemlighed fik
lov til at låne alle sognerådsprotokollerne fra Slemminge-Fjelde Kommunes start af ham, siger Kommune-Ole til mig:
- Jeg ærgrer mig også over, at jeg ikke selv fik skrevet noget ned fra min tid
i Slemminge, hvortil jeg siger, at det kan han da nå endnu.
Han ringer så om eftermiddagen til min mor og siger:
- Jeg har lige klasket 8 sider sammen til Steen.
25. oktober 1977
Noget om Slemminge-Fjelde i de sidste 22 år.
Den 19/10-1955 blev kommunekasserer Holger Hansen afsløret med et underslæb på ca. 37.000 kr. Jeg arbejdede på det tidspunkt hos skatterådsformand Reinhold Olsen på Parkvej i Guldborg, hvor jeg beregnede samtlige
skatter til staten, amtet og den fælleskommunale udligningsfond samt børnetilskud m.m. for skattekredsens 19 kommuner. Herudover passede jeg en
del af regnskabet for Olsens tømrervirksomhed, som på det tidspunkt var
ret stor, idet han var i gang med 28 nye huse ved Jægerkroen, Greve Strand
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samt en udstykning på 100 grunde i Herlev. Jeg havde kun en almindelig
regnemaskine med strimmel, men uden strøm samt nogle tabeller fra Ragna
Storm. Det siger lidt om, at systemerne er gjort besværlige siden. Jeg ved
ikke hvor mange mand, der skal til at passe 15.000 skatteydere og 2.500
arbejdsgivere i dag, selv om vi har edb-anlæg og andre hjælpemidler.
Reinhold Olsen blev kontaktet, og vi kørte til Slemminge samme dag, som
Holger Hansen blev afsløret, og det var ham, der skaffede mig jobbet. Vi
talte med kasse- og regnskabsudvalget om lørdagen, og tirsdag morgen, den
25. oktober 1955, begyndte jeg som kommunekasserer uden nogen sinde at
have været på et kommunekontor før. Kasse- og regnskabsudvalget (hedder
nu økonomiudvalget) bestod af sognerådsformand Peter Hansen, næstformand Gregers Pedersen og Chr. Nielsen. Derudover var Klitgaard-Sørensen
med i en masse ting, således at alle fire partier var repræsenteret.
Holger Hansen havde, de første år efter ansættelsen i 1947, kontor i alderdomshjemmets kælder med telefon, der hang på væggen ved køkkendøren,
så man var stolt af at vise mig, at man for et par år siden var flyttet op i
stueetagen og havde egen telefon. Jeg blev selv lovet bedre plads, så snart
biblioteket blev flyttet hen på centralskolen, som var under opførelse. Den
blev indviet 1/4-1956, hvor amtmand Reventlow, amtsskolekonsulent Hessilt m.fl. lykønskede med en fin skole, der opfyldte alle ønsker og krav. I
løbet af samme år kom en ny betænkning, som gjorde skolen håbløst forældet.
Det var svært at skulle klare en hel kommune med 1155 indbyggere, når
læremesteren var sat fast, og sognerådsformanden ikke kendte så meget til
funktionerne, idet Holger Hansen, i sagens natur, helst ville klare alting
selv. Første dag kom Knud-Aage Jørgensen ind og meldte sig tilbage fra
militæret. Jeg anede ikke, at det kunne vedkomme mig, men skrev det så op
på en seddel og talte med amtsrådsrevisor Helmuth Nielsen, som befandt
sig i huset for at medvirke til at opklare bedrageriets omfang. Han havde
tidligere været kommunekasserer i Sakskøbing Landsogn.
De eneste kolleger, jeg kendte, var Niels Kristensen i Majbølle og Kaj Hansen i Sakskøbing Landsogn. I sommeren 1956 traf jeg min kollega i Radsted, frk. Esther Ploug, som var en usædvanlig flink og dygtig dame, der i
modsætning til Kaj Hansen ikke blev større, når man bad om et råd. Hun
har hjulpet mig masser af gange, indtil jeg selv fandt ud af det.
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Her har jeg et eksempel på, hvordan man kokser i det, når man ikke kender
loven om f.eks. børneværn:
Nogle søskende var blevet anbragt på Smidstrup Børnehjem ved Skælskør,
hvor indehaver frk. Bach sendte indberetning om Jytte, som nu var fæstet
på en gård, og man så ikke meget til hende, for der var 15 km, og hun havde ingen cykel. Med tårer i øjnene ringede jeg og bevilgede en ny cykel.
Frk. Bach sagde, at så måtte hun afdrage, hvilket jeg mente var urimeligt.
Da jeg skulle kontere de 275 kr., anede jeg ikke, hvor det skulle ske, for jeg
kunne ikke finde en paragraf, der kunne anvendes. Derfor førte jeg det på
en mellemregningskonto og havde problemer hver gang, jeg så på den konto. Den eneste trøst, jeg havde, var et billede og et pænt brev fra Jytte. Få
dage før regnskabsafslutningen pr. 31/3-1957 kom en postanvisning på hele
beløbet. Pigen havde måttet aflevere 25 kr. pr. måned, så min konto kom i
balance igen.
Det har tit pint mig med alle forretninger og håndværkere, som nu er forsvundet i Slemminge-Fjelde i de 22 år.
Lad os begynde fra Nystedvej ved Hegningen:
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Sadelmager Frederik Jensen
Fiskehandler Vilhelm Jørgensen
Mekaniker (hos fru Stigborg)
Tømrermester Kjær Larsen
(var på elværket, nu på Harboe)
Thorsens Mølle
Købmand Rasmussen
Vognmandsforretning
(nu Ejner Skåning)
Tømrermester Jørgen Kamper
Elværket
Mejeriet
Frisørforretningen
Fryseboksen
Snedker Rasmussen
(nu pensioneret)
Ankjær Rasmussen
Konditoriet
Skomageren
Margarinefabrikken
Smedemester Egon Hansen

Handelsgartner Popp
Hjulmand Martin Larsen
Cykelsmed Johs. Jørgensen
Gartner Carl Jørgensen
(nu pensionist)
Handelsgartner Rej
Frisørmester Egon Hansen
Murermester Carl Sørensen
Tømrermester Evald Jørgensen
(nu pensioneret)
Fjelde Skole
Sadelmager Henriksen
Cykelsmed Henriksen
(nu pensioneret)
Købmand Jørgensen
Murermester Struwe
Karetmager Lorentz Hansen
Tørvefabrikant Frederiksen
Rømer Olsen
Fjelde Brugs
Brøndborer Koch

Der er sikkert glemt en hel del, og der er ikke kommet ret mange nye:
Trædrejer Ingemann Jensen, kioskejer Johs. Hansen, tømrermester Børge
Jørgensen, entreprenør Krøll, vognmand Hemmingsens format er større end
Jens Nielsen, og Poul Jørgensens forretning er også vokset. Der er i Fjelde
kommet planter og gartner Carmen Jensen. Det nye forsamlingshus er også
en større forretning end det gamle.
Af de opgaver, som i de forløbne 22 år er forsvundet fra kommunekontoret,
kan nævnes:
Roebørnehaver
Vi havde de første år 2 husmødre til at passe op til 25 børn i det gamle mejeri. Jens Nielsen kørte børnene, og der var tilsyn af sundhedsplejerske.
Høreapparater
Yvon Simonsen var forhandler af batterier, som kostede henholdsvis 420
øre og 60 øre. Folk, der havde bevilling fra hørecentralen, kom med kvittering og fik refunderet 75 % hos os. En videnskabelig afhandling med alle
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bilag gav kommunen hele udlægget tilbage. Jeg fik fru Simonsen til at sælge batterier for henholdsvis 105 og 15 øre og så sende regning til mig hvert
kvartal. Smart idé var alle enige om, men så fandt staten på, at lade Hellesens enke sende en ration batterier til hver enkelt, og man skulle betale fuld
pris for eventuelt merforbrug, så det var endnu mere smart. Her kan jeg huske, at Ane Juul på alderdomshjemmet skrev ind om, at hun slet ikke havde
brug for så mange batterier. Hun fik et pænt svar om, at hun måske kunne
hjælpe en anden med de overskydende batterier. Hun slog apparaterne fra,
og når man nærmede sig hende, var hun ved at flå tøjet af for at få lukket
op og få en snak med os.
Snekastningslister
Indtil 1957/58 havde vi kun nogle gamle traktorplove eller rettere hestetrukne plove. Disse var af træ og kørte ikke ret godt. Hans Frederiksen kørte med den nye plov. Han boede dengang, hvor nu Sunke bor i Ll. Slemminge. Snekastningslister blev fremlagt hvert år til eventuelle klager. Alle
var anført ved et vist antal dage i omgangen. Snefogeder holdt kontrol over
hver sit distrikt. Jeg tror, vi havde 6 i alt. Vi skal nok hen omkring 1960, før
disse lister forsvandt.
Skolemulkter
Det kostede penge at forsømme skolen, når der ikke var tale om formildende omstændigheder. Skolen afleverede lister omfattende to måneder ad
gangen. Bøderne var idømt, og jeg skulle lave regninger til forældrene.
Hvert sognerådsmedlem (dog ikke sognerådsformanden) havde sit distrikt
og skulle kræve mulkter op. Da det kneb for mig at finde ud af, hvem der
skulle kræve op, blev det ændret, så Carl Clausen måtte ordne det hele. Der
var en masse vrøvl, særlig da man tog mere for en klapjagt end noget andet.
En fattig kunne slippe for betaling, hvis forsømmelsesgrunden kunne accepteres. Vi skal måske frem til 1965, før dette forsvandt, for i byskolerne
eksisterede dette ikke.
Salg af vejgræs
En annonce i Sakskøbing Avis fik en del mennesker til at møde i gangen på
kontoret. Vejudvalget var til stede, og man solgte f.eks. hele Vævervejen til
Marius Jensen for 1 krone. Tøjring og opstilling af bure var ikke tilladt,
men det så man stort på, hvis man kunne passere. Det var meningen, at folk
skulle slå og fjerne græsset. Jeg kan huske en gang, hvor Christian Nielsen
fra Lergården var interesseret i at købe hele vejen, og lade Marius Jensen få
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alt gratis, dog ikke ud for Christian Olsens have. Der var noget uvenskab,
så Olsen ikke engang måtte slå græsset og aflevere det til Marius Jensen.
Samlet salg gav ikke engang til annoncen. Ordningen ophørte ca. 1960.
Sygeplejen
Fru Stigborg var næsten lige blevet kommunalt ansat, da jeg kom. Hun fik
600 kr. om måneden + 150 kr. pr. år i cykelgodtgørelse. Hvert sygebesøg
kostede 50 øre, som jeg skulle kræve op. Til dette arbejde brugte jeg SkolePetter, som var opkræver for en del foreninger samtidig. Jeg husker tydeligt, at fru fabrikant Klausen havde fået otte indsprøjtninger, og det kostede
fire kroner. Jeg sagde til Skole-Petter, at han nok ville få ballade, for Klausen var jo ikke let at liste penge fra, men det skulle han nok klare. Da han
afregnede, spurgte jeg om Klausen! Jo, han begyndte at skabe sig, men så
sagde jeg til ham:
- Vil du betale, eller vil du ikke betale, jeg er uden videre ikke kommet for
at tigge så´n en ka´l som dig for noget.
Du kan tro, han betalte, sagde Skole-Petter.

Kasserer i Sygekassen, Niels Mathiassen

63

Sygekassekontingent
blev opkrævet hver måned, og det kostede 4,90 kr. Jeg opdagede hurtigt, at
en hel del mennesker var slettet på grund af restance. Pensionet førstelærer
Niels Mathiassen var kasserer, og han elskede at slette folk. En arbejderfamilie var lige slettet, og der kom en fødsel til at koste kommunen 3-400 kr.
samt tab af valgret for manden. Jeg måtte næsten tvinge Mathiassen til at
spørge os, inden han slettede. Hver gang sagde han:
- Ham vil De formentlig da ikke betale for?
Og hver gang betalte vi. Det var en god forretning, og kontingentet kunne
vi få igen ved løntilbageholdelse.
Skatteudskrivningen
var det første år 300.000 kr., hvoraf 75 % blev pålignet fast ejendom, og de
sidste 75.000 kr. skulle være personlig kommuneskat. Her havde vi en ligningsskala, som jeg forelagde sognerådet hvert år. Man havde en skala for
forsørgere med et nulpunkt ved ca. 6.000 kr. skattepligtig. Alle under fik en
reduktion og alle over blev forhøjet. Man kunne helt eftergive skat, og man
kunne forhøje indkomsten med 50 % efter rådets skøn. For ikke-forsørgere
var skala med nulpunkt 4.000 kr. Man havde et børnefradrag før de nævnte
forhøjelser og nedsættelser. Jeg blev aflønnet som en førstelærer på landet
og fik i starten 907,63 kr. pr. måned, så fik jeg vel 30-40 % forhøjelse.
Vi havde alle med på mandtalslisten, hvorimod Våbensted ”glemte” lærlinge, soldater, fattige og enker m.m., hvilket, jeg ikke tror, var tilladt. De
kunne ved beregning føres i 0, men de måtte vist ikke glemmes i listerne.
De pålignede skatter blev fremlagt til eftersyn, så man kunne klage over sin
egen og andres ansættelse. Man fik dog ikke set vores skøn, men man kunne jo gætte. Der var megen utilfredshed, for folk var tilbøjelig til at sige, at
ham der har mere jord end mig og må have større indkomst…
Ingen landmænd var regnskabspligtige, så ligningen var et skøn, der startede med, at sognerådsformanden blev sendt ud, mens vi talte om, hvad han
skulle have i levefod. Derefter de forskellige sognerådsmedlemmer, så vi
fik ”en linje” at gå efter, når de andre skatteyderes sag skulle behandles.
Mælkehjælp
kunne ydes til de gravide kvinder med ½ liter dagligt de sidste 6 måneder
før fødslen og 1 liter de næste 6 måneder. Dette kunne ydes til alle uanset
indtægt og formue, men ikke til ejendomme med landbrugspligt. MælkeHelmer kom med lister hvert kvartal, og han styrede dette omhyggeligt. Jeg
husker ikke, hvornår denne ordning ophørte.
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Tilskud til foreninger
Vi brugte 600 kr. årligt til sygekassen og ca. 400 kr. til et direkte tilskud til
Maribo Amts Optagelseshjem i Nysted. Derudover ca. 500 kr. årligt til alle
andre tilsammen. Jeg lavede en liste, så vi kunne se, hvem der plejede at
være med og beløbsstørrelse. Sognerådsformand Peter Hansen var jo kendt
for at kunne lide en pilsner, og hvert år, når Blå Kors-ansøgning forelå,
sagde Peter, at de jo ikke plejede at få. Præsten, Klitgaard-Sørensen, grinede over hele hovedet og sagde:
- Nej, dem plejer vi ikke at give noget til.
Legater.
Hvert halve år fik vi 14 kr. fra statsgældskontoret til uddeling blandt fattige
i sognene. Der var en gammel sag med 3½ % af 800 kr. fra Seidelins Legat,
hvem dette så end var?
Krenkerup Gods havde også et legat, som var kommet op på 16.681,36 kr. i
1936. Det var tænkt til fattige, som havde været ansat på godset. Beløbet
fik man lov til at anvende til alderdomshjemmets byggeri, men det figurerede så mange steder i regnskabet, så jeg aldrig glemmer dette tal. Jeg har
foreslået til amtet, at man satte en ramme op på alderdomshjemmet til minde om den ædle giver, men det måtte vi ikke, så det kører nok endnu.
Lollands Spare- og Lånebanks fond i Nakskov sendte hvert år 190 kr., og
man ønskede navnlig at støtte unge under uddannelse, men sognerådet havde gerne nogle fattige enker, der fik de penge, og én af dem fik så de 28 kr.
fra Seidelin med.
Klitgaard-Sørensen havde et Høker Jensens Legat, som han bestyrede. Dette skulle de kommunale revisorer og jeg gennemgå og påtegne hvert år. Det
var ret stort og skulle gå til en fra Udstolpe, som ville være lærer, læge eller
dyrlæge. Også dette må eksistere endnu.
Der var også et legat fra Aalholm, som Klitgaard-Sørensen og Gregers Pedersen bestyrede, men det kom ikke kommunekassen ved, og jeg kan ikke
konkret huske størrelse eller betingelser, men fru Gregers Pedersen eller
Klitgaard husker det nok endnu.
Vandløb
skulle oprenses af lodsejerne indtil ca. 1963, hvor alle 16 offentlige vandløb overgik til kommunen. Gregers Pedersen var i amtets vejudvalg og fik
amtet (ingeniør Kern) til at lave 16 flotte regulativer gratis til os.
Brandvæsenet
var hurtigt overset. Vi havde kontrakt med Zonen i Maribo. Marius Kamper
var brandinspektør og havde 4-5 brandfogeder og brandfogedassistent samt
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menige brandmænd under sig. Der afholdes øvelser én gang årlig med Zonen og politiet. Jeg mener, at der var 6 brandmænd i hver kreds til den store
sprøjte, og 3 mand til håndkraftsprøjten, som opbevaredes hos én af de 3,
og han havde ansvar for, at sprøjten altid var i orden.
Lægeundersøgelse
af børn kostede 14 kr., og folk skrev under på en lille billet hos lægen.
Maskintilsyn
foretoges af smed Egon Hansen og Knud Larsen. Det var på alle virksomheder og landbrug. Kommunen betalte vist 3 kr. pr. sted. Dette er ophævet i
1970/71.
Lov om hunde
Poulsen var sognefoged i Slemminge og Keld Hansen i Fjelde. De havde
fine protokoller, og man fik hvert år hundetegn gratis til én hund. Man skulle efter annonce møde en mandag i januar med forsikringsbevis. Hvis man
havde mere end én hund skulle man betale, men der blev altid underskud,
for sognefogeden fik et gebyr for alle hunde for ulejligheden. Jeg fik liste
fra politimesteren over udleverede hundetegn og skulle have ubenyttede
retur.
Ægteskabsprotokollen
eksisterede i to eksemplarer, hvoraf vi skulle have det ene på kontoret og
det andet hos sognefogeden. Han skulle inden otte dage efter en vielse skrive i min bog, men den regel blev ikke holdt. Keld Hansen var meget fin,
men Poulsen var helt umulig at få noget fra.
Udflugt
for de gamle var en tradition, hvor jeg skulle skaffe ca. 35 biler. Mand og
kone kørte for to gamle og havde mad med til dem, men kommunen gav
eftermiddagskaffe samt øl, snaps og røg til aftensmaden. Folkepensionen
afløste aldersrenten vist nok i 1958, og det blev nok et af de dyreste ord,
der blev opfundet, for alle ville have penge mod før, hvor det kun var de
fattige. Derfor kneb det med at skaffe biler, og jeg tror, at vi gik over til at
anvende busser i 1959. Det blev vist også billigere, og vi var fri for spritkørsel, ligesom det var svært at parre de rigtige sammen.
Det var hvad Ole Ohlsson havde skrevet ned til mig, og da han som 50-årig
27. marts 1980 blev interviewet til Folketidende, kom det frem, hvor meget
han holdt af tiden som kommunekasserer i Slemminge-Fjelde:
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Ole Ohlsson

- De 15 år jeg tilbragte i Slemminge, er helt afgjort de bedste år, jeg har
haft, og jeg ville ikke have noget imod at kunne have fortsat ude i Slemminge. Det var kommunesammenlægningen, der satte en stopper for den
måde at drive kommunal administration på, og det må man leve med!
Det kom også til udtryk, da jeg i 1977 talte med Ohlsson. Han fortalte da en
historie fra et af de første år i Slemminge:
- Jeg har fortalt, at jeg var helt ny, og der manglede mange ting i 1955.
Flere sagde så:
- Jeg går lige ind og ser til Emil.
- Der gik 3-4 dage, så spurgte sognerådsformand Peter Hansen der efter
lukketid, om jeg ikke ville med ind og hilse på Emil… Det ville jeg gerne.
Nu havde jeg ikke hørt andet i 3-4 dage, og det første Peter gør, da han
kommer ind, er at trække en kasse øl frem, som lå under Emils seng. Emil
var syg, og derfor var sengen hævet 20-25 cm. Her havde Emil Christensen, der havde været murer i Udstolpe lavet en kro, og folk købte altid 2 øl,
hvoraf Emil fik den ene, men han drak den aldrig. Han solgte den bare
igen.
Ole Ohlsson sov stille ind 21. februar 2007 og blev begravet på Slemminge
kirkegård.
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Vadestedet bliver til bro
Af Erik Petersen
Vadestedet over fjorden har været brugt i mange tusind år, og et navn må
det havde haft.
Saxtorph og Saxkjøbing er unge navne i forhold til vadestedet, men så er
Rørbæk tilbage. Der må have været en bæk, hvor der voksede rør, og den er
løbet ud i åen eller fjorden. De gamle vandrende har måske sagt, at de kom
over vadestedet ved Rørbækken.
Der var dengang et sund, som delte Lolland i to. Fra Kragevig skovnakken
mod nord bugtede det sig snart vidt og snart snævert, indtil det mellem
Fuglsang og Priorskov løb ud i Guldborgsund. Det smalleste sted var enten
ved Oreby, eller hvor Saxtorph opstod. Det sidste blev sandsynligvis valgt
på grund af for høje skrænter ved Oreby.
Når en rejsende fra Falster var kommet over ved Sundby eller Guldborg for
at komme til Vestlolland, var der enten 17 km fra Sundby eller 11 km fra
Guldborg til vadestedet ved Saxkjøbing. Så kunne både han og hans hest
nok trænge til en hjertestyrkning, og hesten måske få sine sko efterset.
Det var derfor et ønske, at der ved overfartstedet fandtes en kirke, en kro og
en smed, og de første betingelser for anlægget af en by var dermed til stede.
Det har sikkert ikke varet længe, før den tiltagende færdsel har krævet en
bro, og den første Saxkjøbing bro blev bygget.
Den behagelighed og formindskede risiko, som de rejsende herved opnåede, måtte de imidlertid betale for. Det kostede told at passere broen, og indtægten tilfaldt endda ikke byen, men var ”Kronens” rettighed.
Den 15. september 1542 fik Anders Jensen i Saxkjøbing brev på: Hvad ret
og told, der ligger til den bro, som hans fader før har haft i værge, mod at
holde broen vel færdig og ikke besvære nogen med yderligere told end det
plejer.
50 år senere, den 4. juni 1592 fik Niels Sørensen, borgmester i Saxkjøbing,
et brev om, at han indtil videre måtte oppebære den told, der svaredes af
Saxkjøbing bro.
Færdslen bliver i mellemliggende år så livlig, at Kongen eller rettere formynderregeringen for den mindreårige Christian IV, har frygtet, at borgmesterembedet skulle blive for fedt, så Niels Sørensen skal svare en årlig af-
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gift til kronen på 20 mark danske, som skal indbetales til Byfogeden og tillige holde broen i god stand.
Det antages, at broen har været spærret og forsynet med en bom og, at der
hver gang nogen ville over, er kommet en bommand frem for at afkræve
den skyldige afgift.

Efter et vægmaleri fra 1806.
Til venstre ses træbroen, og den lille bygning er toldboden

Det blev dog først rigtigt alvorligt med afspærringen, da Købstadskonsumtionen omtrent 75 år senere oprettede den østre Konsumtionsbod eller
Toldbod. Efter oprettelsen var der en aldrig hvilende kamp mellem købstadsbeboerne og landboerne på den ene side og toldbetjentene på den anden side, som ofte gav anledning til episoder.
I øvrigt synes det, som om indtægten fra afgiften fra broen, stadig bliver
benyttet til embedslønning.
Den 6. oktober 1850 kl. 12 midnat ophørte afgiften på broen. Så kunne man
passere broen uden ulemper af økonomisk eller anden art.
Der blev samtidig bygget i ny træbro til erstatning for den gamle, nedslidte
bro.
Havnen forfaldt mere og mere, og omkring 1880 var der så godt som ingen
havn i byen. Der var en å med nogle få fod vand, et par slæbesteder og gan-
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ske lidt bolværk, hvor robåde, fiskerbåde eller små pramme kunne lægge
til, men det hele var fuldstændig forfaldent.
Skibene lossede ved Oreby enten på reden eller ved en lille bro. Derefter
blev varerne transporteret ad landevejen til Sakskøbing til stor ærgrelse for
de mange købmænd i byen.

Den gamle træbro ca. 1910

Der har siden midten af 1850’erne været et træskibsværft på Sakskøbingsiden, men omkring 1923 flyttede det til Rørbæksiden.
Først i 1880’erne kom den første udvidelse af havnen. Den blev udgravet til
8 fod, og der blev opsat et bolværk på 85 meter på Sakskøbingsiden og et
30 meter på Rørbæksiden. Efter dette kunne der så gå mindre skibe ind til
byen, så hermed var en begyndelse gjort til en ny havn.
I 1910 blev der foretaget en uddybning af sejlløbet til 10 fod og en forlængelse af bolværket med 100 meter. Samme år byggede De Danske Sukkerfabrikker i Sakskøbing, så der blev derfor stillet krav til havnen, som skulle
kunne tage de forskellige skibe, der kom til Sukkerfabrikken.
Samtidig blev anlagt en roebane fra Sukkerfabrikken til havnen. Det var
fabrikken, der betalte for indkøb af arealer og sporanlæg.
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I 1913 blev der ansat en havnefoged, som kom fra Marstal og hed H. Eriksen. Før den tid var opsynet med havnen blevet foretaget af en toldassistent
eller en købmand.

Arbejdere i gang med den nye bro i 1915

I 1914 ankom der gravemateriel, der bestod af en stor gravemaskine, 3
pramme og 2 brugserdampere, som påbegyndte udgravningen. Havnen
skulle have en dybde på 4,4 meter med 16 meter bundbredde, og sejlløbet
fra havnen til Oreby og videre til Bandholm skulle uddybes til 4,6 meter
med en 22 meter bundbredde.
Der blev i årene 1914-15 forbedret bolværk, samt foretaget udvidelser på
begge sider. Der opførtes ligeledes et pakhus til Østlollands Dampskibsselskab og en havnefogedbolig, der blev taget i brug 1. august 1915.
Den gamle træbro over åen / havnen blev taget ned og en ny bygget. Den
var omtrent dobbelt så bred og af jernbeton.
I september 1915 indviedes havn og bro med forskellige festligheder.
De gamle gaslygter blev erstattet med moderne lys, uddybning af havneløbet, afmærkning, opfyldning af havnepladsen, det nye pakhus, den nye bro,
havnefogedboligen, samt de indkøbte arealer til havneplads kostede i alt
314.364 kr. 35 øre.
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Den færdige bro

I vinteren 1917-18 kom der en overenskomst mellem Sakskøbing byråd og
Lollandsbanen, således at banen skulle anlægge en havnebane ud over engene til havnen, men havnen skulle indkøbe grundene. På havnepladsen
skulle havnen selv anlægge havnespor og vedligeholde disse.
Den 14. oktober 1918 kom det første tog med banevogne til havnepladsen.
Samme efterår påbegyndtes anlæggelse af en ny vej, kaldet Havnevejen.
Den gik til Lillemarksvej og var færdig i forsommeren 1919.
Der var givet et større tilskud fra købmand A/S Fritz Rasmussen & Co ved
direktør Bøje Rasmussen. Der blev også givet tilladelse til, hvis de ønskede
det, at forlænge banesporet til deres trælastlager.
Det gamle træskibsværft måtte lukke i begyndelsen af1920’erne og blev
flyttet over til Rørbæksiden.
I 1921 kom der en ansøgning fra Det forenede Oliekompagni, om at få et
depot af petroleum og benzin på havnen og anlægsplads for deres skibe.
Der blev opført et bassin med en kajlængde på 150 meter i 1922-23.
Senere kom en asfaltfabrik til ved navn Dammann A/S.
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Opførsel af den nuværende bro fandt sted 1978-1979.
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Ældreforsorgen og sundhedsplejen
i Sakskøbing Kommune og omegn.
af Erik Bohn-Jespersen

Sakskøbing i den tidlige middelalder
Saxtorp/Saxkjøbings historie kan spores mere end 1000 år tilbage til en
mindre bebyggelse, der lå ved vadestedet mellem Guldborgland og det øvrige Lolland. Ladepladsen eller havnen var beliggende for enden af den
smalle og godt beskyttede fjord.

Kort over Sakskøbing 1798-1799

Kirkens ældste del, som lå på bakken midt i byen mindre end 200 meter fra
vadestedet, blev opført i begyndelse af 1200-tallet. Byens indbyggertal har
næppe været større end 300-400 sjæle i den tidlige middelalder.
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Pesten hærgede hele landet midt i 1300-tallet. Den tyndede ud i befolkningen, og først i midten af 1500-tallet var indbyggertallet i Sakskøbing steget
til over 500.
Klostrene på Lolland-Falster
De nærmeste byer til Sakskøbing havde katolske klostre. I Nykøbing og
Nysted var det Franciskaner klostre, mens Sankt Birgitta klostret og domkirken i Maribo blev bygget i begyndelsen af 1400-tallet. Udover meditation og sjælesorg varetog klostrene også syge- og fattighjælpen.
Ved reformationen i 1536 stoppede denne hjælp brat med nedlæggelse af
klostrene. Herefter var det kun de kongelige og de rigeste af adelsslægterne, der havde fast lægehjælp. Vi skal som nedenstående viser hele 250 år
frem til begyndelsen af 1800-tallet, inden lægebehandlingen kom ud til byerne, og egentlige sygehuse blev først etableret midt i 1850’erne.
Efter reformationen havde mange af sognekirkerne en fattigblok til henlæggelse af gaver til de fattige, og tiggeriet var også meget almindeligt.
De katolske Sankt Joseph søstre vendte tilbage til Danmark i slutningen af
1800-tallet og oprettede hospitaler og plejehjem.

Godsernes hospitaler
Gøyes hospital
Helt tilbage i 1581 stiftede adelsmanden Christoffer Gøyes på Orebygård et
Hospital eller fattigboliger til byen. Bygningen lå på hjørnet af Vestergade
og Gåsetorvet. Det virkede sammen med Juniorstiftelsen frem til 1850 for
både byens fattiglemmer, men også for fattige fra sognene Tårs og Vigsnæs.
I 1852 byggede Orebygårds ejer et nyt Gøyes Hospital på Nykøbingvej nr.
34. Det er det, vi kan se i dag, og som nu er indrettet til lejligheder.

Trøstens Bolig
Lidt syd for Radsted kirke lå Radsted Hospital, kaldet Trøstens Bolig, med
plads til 19 lemmer og en kokkekone. Det blev stiftet i 1641 af Palle Rosenkrands og Elisabeth Lunge på Hardenberg og blev bestyret af godsinspektøren og sognepræsten i Radsted.
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Trøstens Bolig i Radsted

Hospitalet i Engestofte
I 1698 henlagde den gudeligsindede frue, Tønne Juels enke, årlig 8 tdr. byg
til sognets fattige. Dette forøgede konferensrådinde Bodil From, enke efter
Bertel Wichmann, med 3 tdr. byg og 25 Daler i penge i 1734, samme år,
som hun lod hospitalet opføre. Dette havde plads til 6-7 ældre fattige. I husets ene ende var der indrettet en lille skolestue.
Tårs hospital
blev opført i 1848 af Henriette Rosenørn-Lehn fra Oreby Gods som et
grundmuret hus med teglstensbelagt tag. Huset lå tæt op til Tårs kirke og
indeholdt 4 rummelige lemmestuer, 1 sygestue og 1 ligstue. Baroniet deltog
også i driften af huset. Det er i dag en privat bolig.
Juniorstiftelsen.
Da købmand Lars Hansen Junior i 1802 skænkede en 12 fags bindingsværksbygning til en stiftelse for byens fattige, var indbyggertallet i Sakskøbing steget til ca. 1000. Juniorstiftelsen lå dengang i Sønder Vestergade,
som i 1879 blev navngivet Juniorsgade efter den ædle giver.
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Stiftelsen havde oprindelig 12 boliger, men i 1854 blev en del af bygningen
brugt til sygestue. I 1982 fik bygningen en omfattende renovering med indretning af 4 tidssvarende lejligheder. Juniorstiftelsen er stadig en af byens
ældste bygninger, som sammen med en del af Hotellet, Wichmanns gård og
kirken er de eneste fredede bygninger i byen.
De mange store brande i tidens løb har tyndet godt ud i de gamle bygninger.
Sakskøbing sygehus
Starten på et egenligt sygehus blev taget i 1854. Efter pres over for byrådet
fra en af byens læger, doktor Rech, blev der i den vestlige ende af Juniorstiftelsen indrettet en sygestue med fire senge. En af de første patienter var
en møllersvend fra Krungerup, som fik amputeret den ene hånd.
Enken Karen Hansen flyttede ind i Stiftelsen og virkede i de følgende 24 år
som plejerske for patienterne.
I begyndelsen af 1880’erne var forholdene i Juniorstiftelsen ikke længere
tidssvarende. Byrådet sendte derfor en ansøgning til Stiftsamtet om tilladelse til at indrette sygehus i en bestående bygning på hjørnet af Juniorsgade
og Lunden.

Sakskøbing sygehus 1910
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Sygehuset blev taget i brug den 6. maj 1881, og de 7 sengepladser var fordelt på to værelser i stueetagen og en i frontspidsen på 1. sal.
Sygehuset blev udvidet i 1895, så der blev plads til en medicinsk-kirurgisk
afdeling med 13 sengepladser. Dette år blev der indlagt 154 patienter af distriktslægen eller af lægerne Halvorsen, Krohn, Rørdam og Fugl.
I løbet af 1900-tallet kom der flere udvidelser til, så der i 1957 var plads til
71 patienter. Der var i 1961 ansat 61 funktionærer under ledelse af overlæge Johannes Thygesen. Patienterne kom ikke kun fra købstaden, men også
fra omegnskommunerne, og der blev i 1961 foretaget 754 operationer og
behandlet 1740 patienter.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 overtog Storstrøms Amt sygehuset, og det overgik til barsel og efterbehandling, som en del af det amtslige
sygehusvæsen under ledelse af sygehuslæge Mogens Felthus.
De fleste af bygningerne overgik til amtet, men kommunen sikrede sig dog,
at de kunne overtages af byrådet igen, hvis sygehuset blev nedlagt.
Det skete i 1984, efter at det i en årrække kun havde været brugt til efterbehandling. Kommunen overtog igen alle bygningerne.
Et forslag om nedrivning af bygningerne og udstykning af grunden til byggegrunde blev fravalgt, og siden har der været en lang række aktiviteter i
bygningerne bl.a. en afdeling for jordemødre, dagplejen og hjemmeplejen.
Der blev indrettet lægehus og Lokalhistorisk Arkiv i stueetagen, og 1. og 2.
salen blev til foreningshus med mødelokaler under navnet Saxenhus. Det
fungerer fortsat her i 2019 til stor glæde for byens og omegnens borgere.
Haven blev indrettet til et offentligt anlæg med en fast scene, hvor det i en
årrække fra midt i 1980’erne til 2010 hver sommer var forskellig optræden
og musikunderholdning. Den polske forening havde f.eks. besøg af mange
polske folkedansegrupper, der optrådte der for op til 400 tilskuere.
Den faste scene blev ved et ”uheld” nedrevet og er ikke blevet genopsat.

Fra fattiggård til ældreboliger og plejecentre
Fattiggårdene
De 7 sognekommuner, Våbensted, Slemminge, Radsted, Majbølle, Tårs,
Vigsnæs og Sakskøbing Landsogn samt Købstaden havde sine fattiggårde.
Tilbage i tiden tog familien sig af sine gamle, hvis den kunne. Var man alene, gammel, syg og fattig, kunne man, under usle forhold, få en seng og et
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par måltider om dagen i fattighuset. Det skete med lovhjemmel i en fattigforordning fra 1803, og fattighusene kom til at virke helt frem til 1933,
hvor en ny og tidssvarende socialreform trådte i kraft.
Udgifterne til driften af disse sociale institutioner har som i dag været en af
de større poster i sognenes og købstadens budgetter.
I Dorit Minor Nielsens artikel i årsskrift 2004 fremgår det, at der i de 6
sognekommuner var ca. 6400 indbyggere i 1860. Sakskøbing Landsogn
havde ca. 1200 indbyggere og Sakskøbing Købstad også ca. 1200 indbyggere. Tallene for anbragte i fattighusene lå på ca. 30 for hver kommune i alt
240, svarende til knap 3 % af det samlede indbyggertal på ca. 9000.
Alderdomshjemmene
De første alderdomshjem blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet, men vi
skal helt frem til omkring 1930, før der kom gang i byggeriet af denne form
for ældreforsorg ude på landet.
Da jeg i begyndelsen af 1970 kom på årlige brandsyn på hjemmene, var
langt de fleste af beboerne fortsat raske, ældre personer, der kunne klare
dagligdagen uden hjælp og endda hjælpe til med bl.a. have- og køkkenarbejde.

Rørbæk Alderdomshjem
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Rørbæk alderdomshjem
Den første af kommunerne i Sakskøbings opland, der besluttede at bygge
eget alderdomshjem, var Rørbæk. Selv om Købstaden blev spurgt, om de
ville være med, sagde byrådet nej. De første beboere i Landsognet flyttede
ind i det nyopførte alderdomshjem, som lå på Orebyvej 81, den 21. december 1927. Fra hjemmet var der en flot udsigt ud over fjorden, især fra værelserne på 1. sal. Til hjemmet hørte en stor have med både blomster og urter.
Til stor ærgrelse for mange blev hjemmet revet ned i 1986 efter mere end
60 års virke. Den flotte beplantning med bl.a. rhododendron blev fjernet, og
en ny boligblok uden tilpasning til den øvrige bebyggelse på Orebyvej blev
opført. De 6 lejligheder er i dag overtaget af Boligselskabet. Med undtagelse af arealet mellem bebyggelsen og Orebyvej henligger arealerne mod
fjorden som vildnis.
Våbensted Alderdomshjem
Det næste aldershjem blev bygget i Våbensted i 1931. Det kom til at ligge
der, hvor fattiggården havde ligget på Krårup Møllevej, og en del af fattiggården blev brugt til hjemmet. Det havde også værelser i stueetagen og på
1. sal med plads til ca. 20 beboere. Det fungerede til 1. februar 1985, hvor
det blev nedlagt som plejehjem og solgt til Tom og Lis Larsen. De indrettede hotel og spisested, Otel Våbensted, i bygningerne. Det fungerer stadig
her i 2019, men med nye ejere.
Radsted Alderdomshjem
I Radsted blev alderdomshjemmet opført i 1934 og taget i brug 7. december
samme år. Der var i første omgang plads til 17 beboere, og i kælderen var
der indrettet baderum for skolen.
Alderdomshjemmet blev også brugt til sognekontor.
Senere ændringer i brugen af hjemmet førte til, at der blev plads til 20 ældre, og det skiftede navn, som de andre alderdomshjem, til plejehjem.
Det fungerede til begyndelsen af 1990’erne som plejehjem, hvorefter det i
en kortere periode frem til 1. april 1993 blev stillet til rådighed som asylcenter for flygtninge fra det tidligere Jugoslavien.
I 1996 blev bygningerne og grunden solgt til konsulent Bjarne Petersen,
som ombyggede bygningerne til kursuscenter for internationale og kulturelle aktiviteter under navnet Radstedhus. Omkring 2012 blev kursuscentret
nedlagt, og i dag i 2019 fungerer det som hotel under navnet Radstedhus
B&B, ejet af Hotel Falstria i Nykøbing.
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Slemminge Alderdomshjem
Slemminge-Fjelde sogneråd kom med i 1936, og hjemmet blev indviet den
28. november 1936. Alderdomshjemmet blev lige som i Radsted også brugt
til sognekontor. Det fungerede til 1. januar 1983 og blev overtaget af halinspektør Palle Danielsen, som indrettede boliger i bygningen. Ejendommen
blev i 1995 købt af den daværende Græsted-Gilleleje kommune, som brugte bygningen til ferielejligheder for sine ansatte. Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev ejendommen igen solgt til en privat ejer.

Sakskøbing Alderdomshjem

Sakskøbing Alderdomshjem
1. marts 1939 blev et nyt alderdomshjem indviet i Sakskøbing Kommune
på Maribovej, på et areal tilhørende Anstalten, det senere Saxenhøj.
I midterfløjen var der alderdomshjem i 3 etager og boliger til aldersrentenydere i sidefløjene. Det skiftede navn, som de andre alderdomshjem, til plejehjem i 1970’erne i takt med, at kommunen fik opført ældreboliger. Beboerne på alderdomshjemmene blev fra at være selvhjulpne mere og mere
plejekrævende. Efter opførelsen af plejecentret Doktorparken i 1997 lukkede man Sakskøbing Plejehjem, og det blev i en kortere periode brugt til
hjemmeplejen og musikskolen.
I dag i 2019 står plejehjemsdelen tom, og lejlighederne bebos af udflyttere
fra Saxenhøj.
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Majbølle Alderdomshjem.
Majbølle var den sidste af sognekommunerne, der fik et alderdomshjem
Det skete i 1957, hvor beboerne flyttede ind i august måned. Bygningen
blev opført i et plan med stor kælder og med plads til 25 beboere. Det fungerede som plejehjem helt frem til 1997 som et af de mest tidssvarende af
hjemmene.
Efter nedlæggelsen blev det solgt til en stor familie, som indrettede det til
privatboliger.
De 6 alderdomshjem havde ca. 140 pladser til sammen

Plejehjemmet Kildebo.
Allerede i september 1963 begyndte Sakskøbing købstad og 6 af de 7 omegnskommuner, minus Majbølle, at tale sammen om at bygge et fælles syge- og plejehjem. I det tidlige forår 1967 blev det første spadestik taget på
et areal vest for Kalkbrænderivej købt af Maribo Amt fra Saxenhøjs jorder.
Projektet var udarbejdet af arkitektfirmaet Dyck-Madsen og Vesterlund,
Vordingborg, og der blev overvejende benyttet lokale håndværkere.

Kildebo
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Allerede den 20. juni 1969 flyttede de første beboere ind og denne dato
blev mange år frem fejret med stegte ål og jordbær, men hjemmet blev først
officielt indviet den 8. august 1969 under navnet Kildebo. Det indeholdt 44
værelser, heraf 5 dobbeltværelser.
Majbølleområdet kom automatisk med i samarbejdet ved kommunesammenlægningen 1. april 1970 som en del af den nye Sakskøbing Storkommune.
Der er i årenes løb foretaget store til- og ombygninger frem til 2007, da
Sakskøbing Kommune blev en del af Guldbordsund Kommune. Siden er
der kun foretaget mindre ændringer.
Den 8. august 2019 kunne Kildebo så fejre sin 50 år fødselsdag som et velfungerende plejehjem, men man havde valgt at fortsætte traditionen og
holdt derfor jubilæet den 20. juni 2019 på indflytningsdagen.
Dag- og træningscentret.
I tilknytning til og sammenbygget med Kildebo blev der i 1980 opført et
dagcenter med det formål at tilbyde pensionister aktivering, fysisk genoptræning og ergoterapi samt samvær med jævnaldrende.
Formålet var også, at de ældre kunne blive længst mulig i eget hjem.
Under Guldborgsund Kommune, 2007- 2018, blev det stadig brugt til genoptræning, men 1. januar 2018 overgik al genoptræning for hele kommunen
til Ejegodskolen på Fjordvej i Nykøbing.
Dag- og træningscentret bruges i dag af Kildebos beboere og af pensionister fra Sakskøbingområdet.
Boligbyggeriet, ældreboliger og beskyttede boliger.
I perioden 1970-2007 blev der i den daværende Sakskøbing Kommune
bygget ca. 1200 nye boliger som parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri.
Over halvdelen blev bygget af Sakskøbing Boligselskab, og langt de fleste
blev opført i Sakskøbing/Rørbæk byområder. Det store antal nyopførte boliger var med til, at indbyggertallet i kommunen kunne holdes på ca. 9400.
Det betød også, at tallet for personer per lejlighed/bolig faldt fra ca. 2,8 i
1970 til ca. 2,0 i 2000.
Boligselskabet byggede også boliger i Guldborg, både på Bøgevej i Æblehaven i 1977 og i Guldborghave 1985/86. I det nye årtusinde blev der opført 8 beskyttede boliger i Guldborghave.
I Radsted på Grønningen opførte Boligselskabet 12 boliger i 1984.
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Mange af de boliger, som Boligselskabet byggede, var små etplans rækkehuse med huslejer, som de mange pensionister kunne betale og derved blive
i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen.
Beskyttede boliger blev også bygget på Kildevænget tæt på Kildebo i 1986.
I første omgang 12 boliger på 60 m2. Disse blev overtaget/solgt til Boligselskabet, som byggede yderligere 12 lette kollektive boliger i 1988 på den
tidlige sportsplads på hjørnet af Maribovej og Kalkbrænderivej.

Plejecentret Doktorparken
Hele Doktorparkens spændende historie fra 1879 til 1997 er nedskreven i
heftet Sakskøbing Kommune 1970-2006 af Steen Balle.
I 1879 erhvervede apoteker Frederik Grundtvig området mellem Søndergade, Jernbanen, Saxes Allé og Sakskøbing Å, som dengang lå tættere på byen. Han byggede en stor villa op mod Søndergade i 1½ etage og med kælder. Han anlagde samtidig en park på det ca. 2 ha store areal ned mod åen
med mange interessante træer og buske.

Lægeboligen i Søndergade 1974

I 1920 blev huset og parken solgt til doktor Gustav Nielsen, som også brugte det til sin lægepraksis. Han døde i 1946, men hans hustru boede fortsat i
huset til 1960.
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Kommunen købte hele området i 1974, og bygningen blev revet ned samtidig med, at kommunen købte de resterende ejendomme på hjørnet af Søndergade og Saxes Allé. Efter en heftig debat i Byrådet i foråret 1996 om
højden på det kommende byggeri, fik jeg, som kommunens byplanlægger,
udarbejdet plangrundlaget for Doktorpark-området. Det skete i form af en
lokalplan nr. 45 fra marts 1996. Denne plan fastsatte en max. højde på 12,5
m med byggeri i 2½ etage.
Byggeriet gik i gang i efteråret 1996, og den 27. november 1997 blev der
holdt indvielse. Daværende boligminister, Ole Løvig Simonsen, klippede
snoren til det færdige byggeri med 40 værelser/lejligheder med egne køkkener og bad samt fælles aktivitetsrum.

Doktorparken

Der var planer om en udvidelse lige inden kommunesammenlægningen i
2007, men pengene blev brugt til Ellekildeskolen.
I dag i 2019 fungerer centret forsat som et godt tilbud, især for mange ældre og handicappede Sakskøbingborgere, til at bo i trygge omgivelser tæt
på byens centrum.
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Løberen, sejleren og kommunaldirektøren Hans Bech
Efter et langt liv sov Hans Bech ind tirsdag den 20. februar 2018 på Kildebo, 90 år gammel. Trods Ellens bortgang i 2012 boede Hans forsat i deres
store lejlighed oven på Laulunds Tøjforretning i Søndergade frem til juni
2015, hvor han blev flyttet til Kildebo. Her besøgte jeg ham flere gange og
fik en snak om vores fælles arbejds- og fritidsliv.
Hans stammer fra Skanderborg, men kom i perioden 1953-88 til at præge
udviklingen i Sakskøbing, først som kæmner i den lille Sakskøbing købstadskommune. Senere i 1970 som kommunaldirektør i Sakskøbing Storkommune.

Hans Bech med dirigentklokken

Sammen med borgmester Kaj Petersen var det ham, der fik sat gang i udviklingen. En udvikling som betød, at der blev bygget over 1200 nye boliger. De fleste som boligselskabsbyggeri med Hans som den første formand
for Sakskøbing Boligselskab. De første rækkehuse blev bygget i begyndelsen af 1960erne ved Kalkbrænderivej og fulgt op af boligblokkene på Bøgevænget og Apotekervænget i 1970erne. Disse byggerier samt de efter86

følgende store boligselskabsbyggerier og opførelse af mange enfamiliehuse
betød, at indbyggertallet i storkommunen kunne holdes på de ca. 9400 indbyggere. Hans var også initiativtager til opførelsen af Sakskøbing skole
midt i 1960erne og Kildebo i 1969, men også til udlægning og udbygning
af erhvervsarealerne ved Fabriksvej og senere i 1970’erne på Kroggården.
Det var Hans Bechs fortjeneste, at vi fik Dan-Disk til byen for næsen af de
store jyske kommuner.
Under Vinterkrigen i 1978-79, da hele Lolland-Falster var dækket af flere
meter sne, manglede der livstegn fra en ældre beboer i et af Krenkerups
huse i Maltrupskoven. Det var også Hans, der klarede den opgave ved at
spænde sine ski på og finde vej frem til huset og manden.
Af fritidsinteresser dyrkede Hans Bech sejlsport, atletik og orienteringsløb.
Inden for atletikken var han i sin ungdom i Skanderborg blandt de bedste
løbere i Danmark på mellemdistancerne (800/1500 m) uden dog at komme
helt til tops som Niels Holst-Sørensen og Gunner Nielsen.
I tiden som ansat i Assens kommune fra slutningen af 1940’erne til 1953
blev Hans gift med Ellen fra Bogø. Her var det sejlsporten Hans og Ellen
brugte deres fritid til. Jeg skylder Hans og Ellen en stor tak for, at jeg som
10-12-årig i Assens kom med dem til kapsejlads på Lille Bælt i deres 25
fods store sejlbåd. Derved fik jeg også en fritidsinteresse for livet.
Deres sejlbåd kom med til Sakskøbing, og de fortsatte med at bruge båden,
dog mest til ture på Smålandsfarvandet med deres 3 drenge.
Hans var medvirkende til, at de første midlertidige broer for sejlbåde blev
lagt ud ved Maltrup Vænge i sommerhalvåret i begyndelserne af 1980’erne.
Disse broer blev forløberen for den egentlige lystbådehavn der med plads
til ca. 60 både.
Først gennem roklubben fra midt i 1950’erne og senere under atletikklubben i Sakskøbing var Hans Bech sammen med Kaj Nielsen med til at starte
og drive en orienteringssektion i Sakskøbing. Hans deltog både som løber
og banelægger. Ved det fælles klubmesterskab for alle klubberne på Lolland-Falster og Sydsjælland i 1957 i Skåningshave ved Maribo blev han
klubmester for Sakskøbing. Han havde endda den næst hurtigste tid af de
60 startende. Senere i begyndelsen af 1960’erne mødte jeg igen Hans i
Merritskov ved Bandholm, hvor han var banelægger ved et større løb, og
hvor jeg deltog for Næstved
Som medlem af Sct. Georges Gildet i Sakskøbing var Hans med til at få
oprettet den private børnehave Saxtorp i Jernbanegade, som mange børn
har haft glæde af igennem tiderne.
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1. april 1970 tiltrådte jeg stillingen som ingeniør ved Teknisk Forvaltning
og brandinspektør i Sakskøbing kommune efter indstilling fra Hans Bech.
Som min overordnede chef, men også som sikkerhedsleder direkte under
ham for de ca. 600 hundrede ansatte, har jeg haft et godt samarbejde med
Hans Bech. Han satte en ære i, at de mange kommunale ansatte kunne udføre deres arbejde uden risiko for skader.
Efter sin pensionering i slutningen af 1980’erne har han været medvirkende
til udgivelse af historiske værker gennem Fonden til Sakskøbing Historie.
Fonden har bl.a. udgivet den mere end 200 sider store bog Den lille by
vokser, Sakskøbing og omegns historie fra 1848 til 2000.
Æret være mindet om Hans Bech.

En plejehjemsleders erindringer fra Majbølle Plejehjem
Kilde: Ole Andersen

Da jeg mødte op på min første arbejdsdag den 1. maj 1985, blev jeg modtaget af tidligere landmand Jens Jørgensen, nu beboer på plejehjemmet.
Han fortalte, at karlene på gården skiftede plads hver den 1/5 eller 1/11. Så
vidste jeg, at jeg var kommet på landet.
Indtil 1985 havde Majbølle Plejehjem været drevet som alderdomshjem
med ufaglært personale. Da jeg startede, var der også blevet ansat to sygehjælpere, og plejetyngden blev hurtigt tungere. Det, jeg hurtigt lagde mærke til, var, hvor engagerede det ufaglærte personale var. Det var modne koner med hjertet på det rette sted, som er det alt afgørende, når man skal arbejde med ældre mennesker.
Da jeg startede på plejehjemmet, arbejdede personalet i to-skiftet vagt i
weekenderne, d.v.s. de mødte ind morgen, gik hjem over middag og kom
igen sidst på eftermiddagen og klarede aftensmaden. Det fik jeg hurtigt lavet om på til alles tilfredshed.
Det var også i firserne, at beboerne fik lommepenge. Det betød, at beboerne
betalte for opholdet med deres pension, samt hvis man var formuende, også
med en del af sine renteindtægter. En borger med kun folkepension fik således ca. 350 kr. i lommepenge om måneden til køb af tobak, blade, slik
m.m. Plejehjemmet skulle så afholde alle andre udgifter for beboeren.
Undertegnede har bl.a. købt en del marmelukunderbenklæder i årenes løb.
Det var en stor dag, når jeg den sidste dag i måneden delte lommepenge ud.
Hos mange af beboerne var kirsebærvinen og to glas sat frem, til jeg kom.
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Majbølle alderdomshjem 1979

Senere blev ordningen lavet om, således at plejehjemsbeboerne blev ligestillet med andre ældre, der bor i socialt byggeri.
Det var også på Majbølle Plejehjem, at køkkenet var hjertet i huset. Der
duftede dagligt af varm mad fra midt på formiddagen, og de første beboere
var klar udenfor spisestuen kl. 11. Spisetiden var kl. 11.30. Man er heldigvis igen begyndt i det små med eget køkken på enkelte plejehjem. Med tiden blev plejetyngden tungere og tungere, og vi fik også flere demente beboere, så flere faglærte blev ansat.
Vi blev også gode til at huse nogle af de skæve eksistenser i kommunen, og
det gav lidt liv på plejehjemmet. For eksempel når Herluf ugentligt gik hen
i kirken og bragte en del salmebøger med hjem, som han satte i sin reol på
værelset. Vores aftenvagt Annelise tog bøgerne med hjem til sin mand, som
var graver. Han satte dem så tilbage i kirken. Vores præst Lars Graff Nielsen trak på smilebåndet. Eller når jeg kom på arbejde mandag morgen, og
der stod blomster på mit skrivebord. Så vidste jeg, at J P havde været på
kirkegården. Ligeledes, da Isak en nytårsaften af et personale blev bedt om
at tænde den sidste bordbombe, så man derefter kunne servere kaffen. Det
viste sig at være et udendørs romerlys med 100 skud - plejehjemmet blev
fyldt med røg, men ellers skete der ikke noget.
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Så begyndte snakken om nedlæggelse af de små plejehjem og opførelsen af
Doktorparken. Snakken startede ikke i Majbølle. Ingen beboere har på noget tidspunkt klaget over deres lille værelse, hvor de også skulle sove, og at
der var fælles toilet og bad på gangen.
Personalet var også glad for deres arbejdsplads, ligesom undertegnede.
Forvaltningen havde regnet sig frem til, at ved åbningen af Doktorparken
ville der være ca. 10-12 beboere, som skulle flyttes derind. Men god mad,
god og kærlig pleje gjorde, at godt 20 beboere var tilbage. De sidste flyttede først derind, da den sidste del var færdig i foråret 1998.
Det var en skøn tid på Majbølle Plejehjem, hvor der var hjertevarme og
husrum. Man var også dejlig tæt på forvaltning og politikere.

Lægebehandlingen fra familielæge til lægehus
Kilde: Læge Bent Møller.
Sakskøbings lægebetjening siden 1942.
Jeg var nul år ved min ankomst til Sakskøbing. Min far og mor var tilflyttet
Nysted, da far skulle være læge i CBU - Civilbeskyttelsestjenestens Udrykningskolonne - et tidligt Civilforsvar. Det skulle imødegå og hjælpe ved et
angreb fra fjenden, in casu Tyskland.

Svend Møller til højre på CBU kolonnen i Nysted
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Det var en tidsbegrænset ansættelse, så i 1942 slog han sig ned som praktiserende læge her i byen, Vestervang 6, hvor der var et lille kliniklokale og
tilhørende venteværelse.

Doktor Svend Møller i konsultationen på Vestervang 6

I forvejen havde byen dr. Haagen, dr. Thygesen, overlæge på sygehuset og
dr. Oliver Henriksen, som var kreds- og hudlæge. Dr. Nielsen var død, så
far så en god mulighed for at skabe sig en praksis. Dr. Poul Larsen kom i
1947 og boede og havde konsultation i Jernbanegade over for dr. Thygesen,
som boede i villaen, hvor børnehaven Saxtorp senere havde til huse.
Tiden før 1942 har jeg ikke meget viden om bortset fra, at vi meget tidligere havde Emil Aarestrup, mest kendt som folkekær digter. Han flyttede siden til Nysted, hvor han praktiserede til sin død i 1856.
Speciallæger i vores amt var begrænset til et udvalg af kirurger, medicinere,
røntgenlæger, patologer, psykiatere og øjen- og øre- næse- halslæger. Så vi
var egentlig godt betjent. I dag er der et utal af andre specialer og subspecialer. De praktiserende læger kaldtes ofte lidt nedladende sygekasselæger, fordi de blev aflønnet efter overenskomst med Sygekasserne, hvis organisation jeg ikke skal komme ind på her. Men de havde dog efter embedseksamen og 7-8 års studietid en mindst 2-årig uddannelse på diverse
specialafdelinger. De modtog som i dag almindelige borgere med alskens
klager og sygdomme. Hvad, de ikke kunne klare selv, blev henvist til sygehus eller speciallæger. Dr. Thygesen passede vort sygehus med 80 senge91

pladser, blandet kirurgisk og medicinsk samt de ambulante patienter. Hvis
een af de praktiserende læger havde lyst og den nødvendige ekspertise,
kunne han få lov at operere på sygehuset. Jeg skriver han, for dengang var
der næsten ingen kvindelige læger, ligesom præster også var hankøn.
Hvis ikke vort eget sygehus kunne klare behandlingen, havde vi Maribo
Sygehus indenfor rækkevidde og Nykøbing, som havde flere specialafdelinger.
Jeg husker, at min far blev indlagt med blindtarmsbetændelse i 1949, tror
jeg. Han blev opereret af dr. Thygesen. I løbet af dette år var der 150 patienter, der blev opereret for samme sygdom. Der er aldrig siden set en lignende epidemi. Efter moderne viden gad jeg nok vide, hvor mange af dem,
der egentlig havde blindtarmsbetændelse.
Sakskøbing Sygehus tiltrak flere læger, og der var for det meste to, hvilket
var nødvendigt af hensyn til vagtforpligtelsen, men også for at overlægen
kunne passe sin praksis.
Dr. Haagen døde i 1950 efter et travlt arbejdsliv med mange udfordringer.
Han blev efterfulgt af dr. Poul Støckel, som flyttede ind i Haagens hus på
Vestervang med tilhørende kliniklokaler. Siden overgik det til tandlæge Ole
Løje Hansen.
Der var nu tre praktiserende læger i byen: Larsen, Møller og Støckel, som
hver passede deres patienter hele døgnet samt overlægen på sygehuset, der
havde en del konsultationer privat.
Tanken om at dele nattevagterne var nærliggende, så efter kort tid indgik de
tre læger et vagtfællesskab, så man kun hvert tredje døgn var i vagt. Lægevagten blev annonceret i Sakskøbing Avis, så det var en stor hjælp, da telefonsvareren blev almindelig. (I øvrigt opfundet af danskeren Valdemar
Poulsen i 1898, men først langt senere hver mands eje, da en anden dansker
forbedrede patentet, nemlig Henning Blachman, som levede resten af livet
af sit patent. Mere kendt i dag er nok sønnen Thomas Blachman fra X Faktor!)
Imidlertid skete der allerede i 1955 nærmest en revolution, da de tre læger
besluttede at indgå i nærmere samarbejde og dannede Sakskøbing Lægehus. De så, at samarbejdspraksis var løsningen på det stigende arbejdspres.
I apotekets baggård var en tidligere stald og sodavandsfabrik, hvor den majestætiske høje, vedbenddækkede skorsten i mange år pyntede bybilledet,
især efter etablering af Apotekervænget, som blev eksproprieret fra de
ejendomme, som havde haver ned til åen og, som i dag er gennemkørselsvej med forretninger, parkeringspladser og et lidet kønt beboelsesområde
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med et antal etageejendomme af tvivlsom arkitektur. Vor købstad fik efter
min mening her et banesår. Men det er en anden historie. Stalden blev lejet
af apoteker Dyhre og ombygget, så den husede konsultationslokaler, venteværelse, akutrum og administrationslokale. Indgangen var gennem porten
fra Søndergade gennem apotekets hyggelige gård. Det sensationelle var, at
for første gang i landet gik tre læger sammen om at etablere en fælles klinik
med fælles administration og økonomi.
Sidenhen er denne og andre samarbejdsformer blevet grundigt beskrevet af
Lægeforeningen, og de nødvendige aftaler med det offentlige og Sygekasserne forhandlet og indgået.
Dr. Støckel døde allerede i 1969 alt for ung af en banal lidelse, som desværre var blevet forsømt.
Læger er ikke gode til at tage egne symptomer alvorligt, hvorfor de ofte
kommer for sent i behandling.

Urin eller blod mikroskoperes af Svend Møller
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Det viste sig i løbet af nogle år, at arbejdspresset øgedes så meget, at der
måtte mere hjælp til.
Der blev ansat en amanuensis, en kvindelig læge, Hanne Gürtler, knapt et
halvt år i 1962/63. Hun blev siden praktiserende læge i Randers. Der kom
flere amanuenser, bl.a. en meget afholdt skotte Ian William Mahady.
I 1965 blev Poul Rotbøll amanuensis og siden kompagnon indtil 1974, hvor
han blev skolelæge m.m. Med hans indtræden i praksis var der 4 læger, og
Lægehuset kunne heldigvis udvides. Hidtil havde enken efter lærer Jakobsen i Tårs Skole, Mary Jakobsen, passet det dynamiske job som lægesekretær, men med udvidelsen måtte der flere hænder til, så Aase Witt blev ansat. Hun havde før arbejdet på vores posthus og var gift med malermester
Poul Witt. Dennes far var også malermester og hed K. F. Witt. Adspurgt,
hvad K. F. stod for, svarede han lidt brysk:
- Kald mig bare K.F.
Siden fandt jeg ud af, at hans fornavne var Konstantin Faustinus Amandus
Esechiel!
Han kan ikke have haft det nemt i skolen. Jeg husker også, at han længe før
min tid som læge her, opsøgte min far efter et uheld med sin cykel. Han
havde købt en Disellamotor, som blev fæstnet til cyklens bagagebærer og
trak med en trisse på baghjulsdækket. Den kunne komme op på over 60 km
i timen, så den var dødsens farlig. Han kørte i grøften lidt uden for byen
med tophastighed. Han overlevede og fik hverken hjernerystelse eller
knoglebrud, men han lignede én, der var blevet slagtet.
I 1971 blev Mads Trautner en del af fællesskabet, og i 1972 trådte min far
ud, og jeg købte hans praksis og hus i øvrigt.
Far fortsatte som fuldtids skolelæge og institutionslæge på Anstalten (i dag
Saxenhøj), hvor han virkede til 1981. Han tog sig af de somatiske (legemlige) sygdomme, medens en overlæge fra Oringe kom på stuegang 1 gang
om ugen for at tage sige af deres psykiatriske sygdomme. Der var 180 plejepatienter. Forsorgshjemmet var en væsentlig del af institutionen og husede omkring 50 klienter, lidt afhængig af årstiden. Desuden var der beskyttede værksteder med produktion af forskelligt.
En del psykiatriske patienter var anbragt i familiepleje, oftest ved landbrug
rundt omkring, hvor de arbejdede med i det daglige arbejde. De fik tilsyn
ca. 2 gange om året af læge og personale fra Anstalten for at tilse, at forholdene var humane.
Anderledes var det med lignende patienter fra Åndssvageforsorgen i Rødby
Havn. I mit virke som praktiserende læge havde jeg især de første 10-15 år
en del kontakt med disse ved sygdom. Det var ofte grelle forhold. Jeg hu-
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sker en af dem, som havde arbejdet på en større gård i 30 år alle ugens dage
uden en sygedag. Nu havde han fået lungebetændelse og var dårlig. Han lå
i et kammer ved kostalden i en seng foret med hø. Ingen varme eller vand.
Toilettet var forbeholdt herskabet i hovedbygningen, så om sommeren kunne han dykke ned i rabarberne, om vinteren måtte han besørge hos køerne.
Nu kunne man ikke passe ham, og han var ikke syg nok til at blive indlagt.
Heldigvis havde han en søster, som boede 5-6 km derfra, hvor han så kom
hen, og hvor jeg tilså ham, til han blev rask. Han kom dog ikke siden tilbage til sine tidligere herskaber.
En anden arbejdede på en gård 2 km udenfor byen. Han boede også på et
karlekammer uden nogen faciliteter. Der var dog hul i væggen ind til køerne, så lidt varme herfra kunne hjælpe på temperaturen i kammeret. Gårdejeren var en barsk herre, som fik en del øl på hotellet. Også derhjemme i øvrigt. Da han en dag kom hjem til middag var alumnen også på vej. Han
havde pløjet hele formiddagen. Da han kørte ind på gårdspladsen med
ujævn stenbelægning, glemte han at hæve ploven, og før han opdagede det,
havde hen pløjet en del af gårdspladsen op.
Gårdejeren var naturligvis stiktosset, men nøjedes med at give en ordentlig
reprimande. Da gårdejeren døde nogle år senere, kom alumnen til en anden
gård lidt uden for byen. Her var andre boller på suppen, for nu blev vor ven
nærmest førstemand og bestemte og styrede alt. Han endte sine dage mange
år senere i en lille lejlighed her i byen efter i sine sidste år at have arbejdet
på de beskyttede værksteder på Anstalten.
Jeg selv kom som barn og teenager ofte på Anstalten med min far. Det var
altid en oplevelse. Der var to afdelingssygeplejersker, en for mandsafdelingen og en for kvindeafdelingen. De boede på afdelingen i en lillebitte lejlighed og var der hele døgnet for patienterne, som var psykotiske plejepatienter fra Oringe. Én af de kvindelige patienter var i sine forestillinger gift
med Kong Frederiks bror, Prins Knud. Da denne var god ven med overlæge
Otto Lund fra Oringe og ganske hyppigt ledsagede ham på hans ugentlige
stuegang, var det en kæmpe oplevelse for vor patient at få besøg af “manden”. Hun var megaloman, led altså af storhedsvanvid og mente, hun havde
en enorm formue, bl.a. i Sukkerfabrikken. Så når man besøgte hende, delte
hun rundhåndet ud af “midlerne”. På en stuegang fik jeg 3 millioner, min
far kun 1, og afdelingssygeplejersken blev spist af med 21.000 kr. Adspurgt
hvorfor sygeplejersken kun fik så lidt, svarede Grevinden, som hun blev
tiltalt:
- Jamen, frk. Næsby, De får jo så tit!
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Inspektøren Poul Gerner Nielsen var meget karismatisk og havde en dyb
forståelse for de sindslidende patienter, som på deres side forgudede ham.
Den årlige udflugt for patienter og personale, som var noget alle så hen til,
blev altid afsluttet med sang. Sidst nationalsangen og til sidst Anstaltens
hymne: (Melodi: “Du må få min sofacykel, når..)
- Inspektøren er den største her hos os,
- Inspektøren er den største her hos os,
- Vi er alle splittergale
- Vi er alle unormale,
- Inspektøren er den største her hos os.
Hvorefter Inspektøren bredte armene ud og sagde:
- Tak børn, tak Alle.
Det ligger tilbage i 60’erne og må vel ses som en dyb respekt for de patienter, han havde ansvaret for. Jeg selv arbejdede i praksis indtil 2009. Min
datter Caroline er i dag praktiserende læge i Roskilde. Jeg tænker ofte på, at
om hun havde efterfulgt mig, kunne vi alle tre teoretisk have dækket en periode på 100 år. Men det blev ikke aktuelt.
Det var dynamisk og travlt med en praksis i rivende udvikling. Heldigvis
havde vi ikke som min far og hans kolleger hjemmefødsler. I de første
mange år havde far i alt haft over 100, assisteret af en af de to jordemødre,
vi havde i byen. Den ene, frk. Clausen, boede på Vestervang. Hun havde
ikke kørekort, så hver gang, hun skulle til fødsel, måtte hendes bror, som
var skomager i Rørbæk, køre for hende. Hjemmefødsler kunne lægeligt være meget tidsrøvende, mest fordi frk. Clausen omgående ringede til lægen,
ofte før hun havde undersøgt den fødende. Hendes standardreplik, når barnet kom, var:
- Blev det nu også det, du havde ønsket dig? Hvis ikke, må vi nok hellere
putte det op igen.
Der var rigtig mange læger gennem Lægehuset, Knud Jørgensen 1977-91,
Svend Havkrog Jensen 1985-97 og Knud Faber. Mads Trautner holdt op i
1984 for at forflytte residensen til Søborg.
Han blev efterfulgt af Bjarne Hesselholdt til 2012, hvor han flyttede tilbage
til det Sverige, hvor han arbejdede i sine unge år og aldrig glemte sin tilknytning til.
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Ole Olsen var først vikar for Dr. Larsen, men blev kompagnon i 1981 og er
still going strong i klinikken, så han har været der længere end jeg selv,
godt gået.
I en længere årrække var Knud Holm Jørgensen kompagnon, men måtte
ophøre i 90’erne på grund af sygdom.
I 1984 var de gamle kliniklokaler bag apoteket blevet for små, så vi lejede
os ind i Sakskøbing Sygehus’ underetage efter en større ombygning og med
plads til 6 læger, 3 sekretærer og 2-3 sygeplejersker. Sygehuset var, efter en
tid at være brugt til barselshvile, blevet helt nedlagt og købt af Sakskøbing
Kommune. Under lejeforhandlinger med Udvalget for fast Ejendom tilbød
jeg dem at købe den nødvendige del af ejendommen eller hele Sygehuset
for det dobbelte af, hvad Kommunen havde betalt. Det grinede de meget af,
da Kommunen symbolsk havde betalt 1 kr. for det hele. Vi blev da også kun
enige om lejemål.

Saxenhus og tribunen set fra haven

Desværre blev tilgangen af læger til almen praksis mere end afdæmpet fra
midten af firserne, men det lykkedes dog hen ad vejen at få nogle nye kompagnoner. Blandt andet Bente Petersen og Roald Angen, som stadig tegner
lægehuset. Undervejs har der været en del udenlandske læger, en ukrainsk,
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Valeria, en tyrkisk Mehmet, hviderussiske Svietlana Lisnyk, som også i dag
er i huset.
I midten af 80’erne revolutioneredes uddannelsen af læger til praksis. Efter
embedseksamen kom en formaliseret 5-årig efteruddannelse til almenmediciner, som vi nu blev benævnt. Dette var at ligestille med alle andre specialer. De unge læger skulle i den periode arbejde 2 x 1/2 år i praksis og afsluttede med 1 år. Dette stillede krav til de praktiserende læger om dels lokaler,
dels undervisning. De unge læger var aflønnet af amt/region under uddannelsen og formelt ansat i sygehusvæsenet.
Vi håbede på, at dette tiltag ville øge interessen for Almen Praksis. Men der
gjorde vi regning uden vært, for lige siden har tilgangen til praksis været
dalende, hvilket vi ser det sørgelige og belastende resultat af i dag, hvor op
mod 300.000 patienter i Danmark ikke har fast læge. Og det bliver kun
værre. Det var en af grundene til, at der kom så mange udenlandske læger
til landet. I en lang periode kaldte jeg vort lægehus en multietnisk arbejdsplads, med en tyrker, hviderusser, nordmand, ukrainer, et par lollikker og en
sjællænder.
Det øgede behov imødekom vi ved at leje den tidligere ældre sengeafdeling
ud mod Juniorsgade, hvor der blev indrettet 4 kliniklokaler og endnu et laboratorium med venteværelse.
Desværre havde det ikke den tilsigtede virkning, da det ikke tiltrak ny kolleger. De sidste 10 år er to læger stoppet på grund af alder, og to andre har
søgt nye udfordringer i Nykøbing Falster. Tilbage er nu fire: Bente Petersen, Svietlana Lisnyk, Roald Angen og Ole Olsen. Sidstnævnte er deltidsansat efter at være trådt ud af interessentskabet.
Takket være tre fremsynede læger har Lægehuset Sakskøbing næste år 65
års jubilæum.
Fremtiden tegner ikke godt hverken her eller i et utal af praksis i hele landet. Kun i de største byer og enkelte andre tiltrækkende steder er det muligt
at rekruttere nye læger. Mange praktiserende læger når snart pensionsalderen, uden at der er tilsvarende tilgang af unge læger. Allerede for 20 år siden påpegede vi problemet overfor vor daværende arbejdsgiver, Storstrøms
Amt. Desværre kom der absolut intet ud af det.
Men nu er det, som om vor arbejdsgiver endelig er vågnet op. Regionen og
politikere vil nu yde især økonomisk hjælp til praksis i både Sakskøbing og
Nysted. Så der er måske lys forude.
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Tandlæger
I Danmark udstedtes den første tilladelse til at drive
tandlægevirksomhed den 15/3-1681.
Privatpraktiserende tandlæger i Sakskøbing
Jernbanegade 9
Sven Nørgaard
Helen Marna Marie Bennum,
Jørgen Hammer
Lone True

1910-1945
1945-1960
1960-2003
2003-2018

Søndergade 2
Vidar Wulff Jensen
Johannes Rosenberg Kastberg
Bent Pedersen
Bent Wilhelm Andersen
Fritz Gade

1935-1948
1948-1953
1953-1960
1960-1964
1964-1987

Torvet 4
Fritz Gade
Niels Strandbygaard Hacke

1987-2001
2001-xxxx

Vestervang 2
Ole Løje Hansen

1971-2011

Torvegade 6-8
Pia Videbæk Christensen
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1981-2002

Skoletandpleje
Rådhusgade 10
1960-1976
1976-1978
1978-1985
1985-1996
1996-1999
1999-2003
2003-2011

Helen Marna Marie Bennum
Leif Halse
Anne Merete L. Skude
Henning Michael Tønning
Marianne Valentin Jensen
Lone True
Ulla Lund Hermansen

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje
En af de mange servicetiltag, som den nye Sakskøbing Kommune i 1970,
fik sat gang i, var oprettelse af en hjemmehjælp, hvor personalet skulle
gennemgå en uddannelse, og dertil også en hjemmesygepleje med sygeplejerske-uddannet personale .
Formålet har fra starten for dette omsorgsarbejde været at medvirke til aktivering og vedligeholdelse af pensionisternes færdigheder, så der sikres en
god trivsel, som forebygger plejehjemsoptagelse. Formålet har også været
at få det stigende antal ældre til at blive længst muligt i eget hjem. Det er
meget billigere at yde pleje og omsorg i borgerens eget hjem.
De mange ansatte i 1990’erne, ca. 80 hjemmehjælpere og ca. 8 hjemmesygeplejersker, som besøgte ca. 400 hjem, har haft administration og ”mødesteder” flere steder.
Vi skal frem til 1987, før der bliver ansat sygeplejersker, som skal udføre
plejeopgaver om natten. Det var en nødvendighed som følge af sygehusnedlæggelserne, som betød, at borgerne blev udskrevet fra sygehusene i
dårligere sundhedsmæssig stand end tidligere. Det var nu blevet en opgave,
som kommunerne måtte tage sig af. Man kaldte det opgaveglidning mellem
Amterne og Kommunerne. Humoristisk sagde man, at hvis patienten kunne
stå på benene i 30 sek. efter en operation, - ja, så blev man udskrevet til
hjemkommunen.
I 1970 var det rådhuset, der blev brugt under ledelse af Kate Hersom Hansen, Ruth Madsen og Else Feldthus. Senere flyttede man til Saxenhus med
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Hanne Carlsen som leder, inden Dorte Foersom trådte til som leder frem til
2007 med mødested på det nedlagte plejehjem på Agervej.
Under ledelse af sygeplejeske Karen Daverkosen var administrationen for
hjemmeplejen, plejecentrene og hjemmesygeplejerskerne fra 2007-2018 i
området Guldborgsund vest samlet på det nedlagte rådhus i Sakskøbing.
Fra 1. januar 2019 har Michael Hjort Damkær overtaget ledelsen af hjemmehjælpen i hele Guldborgsund Kommune, og Karen Daverkosen er stadig
leder af hjemmesygeplejerskerne med ca. 20 ansatte i Sakskøbing.
Her i 2019 er der foruden administration tilknyttet ca. 90 hjemmehjælpere
og ca. 10 hjemmesygeplejersker, og området for døgnplejen er udvidet til
også at dække Nysted- og Torebyområdet og en del af området ved Sundby.

Madservice
Der har også tidligere været påbegyndt en ordning med udbringning af
varm mad til pensionister, som man skulle visiteres til. Midt i 1990’erne
var det ca. 60 pensionister, der fik mad, og andre 45 fik frostmad til en uge.
Tilberedningen af maden har fundet sted på Kildebo og Saxenshøjs Centralkøkken.
I 2011 besluttede Guldborgsund Kommune sammen med Lolland Kommune og Region Sjælland at opføre et nyt fælles produktionskøkken. Det blev
samtidig besluttet at nedlægge 7 eksisterende køkkener, herunder køkkenet
på Kildebo. Det nye køkken blev placeret på Granitvej i Sakskøbing og
kom til at hedde Fælleskøkkenet. Køkkenet blev sat i drift i 2014. Fælleskøkkenet leverer mad til de ældre i Lolland og Guldborgsund kommuner
samt patienter på Nykøbing F. Sygehus og har en produktionskapacitet på
ca. 560.000 døgnkostdage. Maden leveres som vakuumpakket kølemad til
en uge ad gangen.

Sakskøbing Sygekasse 1872 -1973.
I Fonden til Sakskøbings histories årsskrift 2005 skrev overassistent Annelis Jensen en artikel om Sakskjøbing Sygekasse fra starten i 1872 til nedlæggelsen i 1973.
Derfor skal jeg blot her nævne, at det var en række fremsynede mænd, der
den 2. juni 1872 startede Saxkjøbing Arbejderes Syge- og Alderdomsforsørgelsesforening.
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Formålet var at yde hjælp til arbejderne, som for en tid var sat ude af stand
til at arbejde, i form af fri lægehjælp til medlemmerne og deres familier.
I 1892 vedtog Folketinget og Landstinget den første lov om sygekasser.
Men først i 1902 blev der oprettet en statsanerkendt sygekasse i Sakskøbing. På det tidspunkt havde Sakskjøbing Arbejderes Sygekasse 41 ydende
og 139 nydende medlemmer.
Med socialreformen i 1933 blev det obligatorisk for alle mellem 21 og 60
år at være med i en sygekasse. Dette virkede til 1960, da Lov om offentlig
sygesikring, som samtidig blev en lønmodtager-dagpengeordning, trådte i
kraft. Navnet blev samtidig ændret til Saxkjøbing Sygekasse.
Sygekassen købte i 1961 ejendommen Rådhusgade 21 og indrettede den
som kontor.
I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 blev de 8 sygekasser
i Sakskøbing Kommunes område langt sammen.
Et lovforslag til et såkaldt enstrenget system blev vedtaget i 1971, og det
betød, at sygekasserne blev nedlagt per 1. april 1973. De ansatte, forretningsfører Egon Hansen, Annelis Jensen og Erling Christensen, fik alle ansættelse i Kommunens forvaltning på Rådhuset.
Sygekassens formue på godt 500.000 kr. blev overført til Sygekassernes
Helsefond.
Til slut skal nævnes, at formanden i Rørbæk for Sakskøbing Landsogns
Sygekasse hed Knud Gotfred Rasmussen Rørsø. Han var overlærer på Rørbæk Skole og sad som formand fra 1893 til sin død i 1937, men også på
landsplan var han med til at præge udviklingen inden for sygekasserne som
medlem af forretningsudvalget i De samvirkende Sygekasser i Danmark.

Sakskøbing Apotek 1804 - 2017.
Det har altid gennem tiderne været vigtigt for os mennesker at kunne få
medicin til sygdomsbekæmpelse. Før reformationen var det klostrene og
deres munke, der fremstillede medicin og hjalp befolkningen.
Siden 1804 har befolkningen i Sakskøbing og omegn haft mulighed for at
kunne købe medicin lokalt. Det år fik den lille købstad sit første apotek.
I Støvmidernes beretning fra 2018 har pennefører Erik Petersen med hjælp
fra apoteker Peter Jensen nedskrevet apoteks historie i 12 siders tekst med
tilhørende billeder fra begyndelsen i 1804 til ende i 2017.
I dag har Sakskøbing en filial af Løve Apoteket i Nakskov, men i den tidlige bygning for Handelsbanken, Søndergade 11.
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Den gamle Hærvej
af Bent Jensen
Når man taler om Hærvej, tænker man altid på den jyske hærvej, som gik
hele vejen op igennem Jylland. Den vej er meget kendt og omtalt i historiebøgerne.
Den lollandske hærvej er ikke så kendt, men den havde stor betydning for
landsdelen som færdselsåre til og fra Sjælland og hovedstaden. Langt størstedelen af trafikken imellem Lolland og Sjælland gik gennem Sakskøbing
og færgestedet ved Guldborg.
Den gamle hærvej på Lolland er ikke nem at opspore i dag. Det meste er
erstattet med andre veje i slutningen af 1700-tallet, men ved hjælp af gamle
kort, er det lykkedes at kortlægge den gamle vej.

Den smalle vej ved Gåsetorvet er Gammel Vestergade.
Tidligere begyndte hovedvejen fra Sakskøbing til Maribo og Nakskov her.
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Fra Sakskøbing kirkegård førte Gammel Vestergade til Gåsetorvet. Herfra
gik vejen tværs over torvet, rundt om hjørnet ved Gøyes hospital, fulgte
den nuværende Vestergade og videre ad Brogade ned til broen.
Her var der i middelalderen et vadested. Herefter fulgte den gamle vej Orebyvej næsten hen til, hvor Rosenvang begynder. Her drejede den i en bue
hen mod hus nr. 1 på Møllevej. På den grund er der fundet tydelige spor af
vejen i haven. Vejen fortsatte tværs over Møllevej lige nord for Aldis grund.
Nykøbingvej fra broen og hen forbi Kildepladsen blev først anlagt i slutningen af 1700-tallet. Arealet var en fugtig eng, og derfor gik den gamle vej
uden om. Det nye stykke af Nykøbingvej er hævet cirka en meter over terrænet, og alligevel sker det, at vejen bliver oversvømmet ved højvande.

Kort over Rørbæk by med den gamle vej fra broen til Aldi

På østsiden af Aldi, ud for Nykøbingvej 47, startede den gamle vej mod
Killerup. Den gamle vej fra broen og vejen mod Killerup stødte sammen
lige her. Så fortsatte vejen skråt ned mod lavningen på Møllevej lige ved
hus nr. 23. Her løb vejen over på vestsiden af Møllevej.
På dette sted ligger der en stenkiste i vejen. Den har fungeret som afvandings kanal fra Tranemose.
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Kort over Rørbæk sogn med den gamle vej fra Aldi til Storskoven

Derefter gik vejen i en stor bue ned mod Killerup, hvor Møllevej slår et lille sving til højre. Her skar den gamle vej igen den nuværende Møllevej.
Her var en stor afvandingsgrøft med en stenkiste under vejen. Den var så
stor, at vi som børn morede os ved at kravle igennem. Gennemgangen var
ca. 50 cm bred og 80 cm høj. I dag er grøften rørlagt, så der er ikke noget
synligt spor mere.
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I 1770-1780 begyndte man at anlægge vejene i en lige linje. Da Møllevej
blev anlagt, var det mest naturligt at trække en lige linje imellem de to
stenkister, som var der i forvejen. Det er årsagen til, at Møllevej i dag ligger, hvor den gør.
Den gamle vej løb videre i en svag bue på vestsiden af Møllevej hen til Killerupvejen, hvor den lige før, men tæt op af vejens vestside passerede en
stubmølle.
Hvornår den er opført, vides ikke, men der har været mølle her fra før
1670. Omkring 1850-60 blev den udskiftet med en hollandsk mølle. Den
nedbrændte i 1892 og blev ikke genopført. Da Møllebanken blev fjernet,
viste den sig at være en gammel jættestue, som møllen havde stået oven på.
Herfra gik vejen til Gammel Killerup og drejede mod øst, til den havde
passeret den sidste ejendom, så svingede den mod nord mod en nedlagt
landsby kaldet Tuderød. Den landsby lå få hundrede meter nord for Gammel Killerup.
Herfra gik vejen skråt over til Eremitagevej til, hvor vejen begynder ind
mod Storskoven.
Det stykke af den gamle vej er der ikke nogen spor af i dag.
Fra Eremitagevej førte vejen videre ind mod Storskoven. En kilometer inde
i skoven ligger der en gammel skovfogedbolig kaldet Jægersborg. Den
gamle vej har for det meste fulgt skovvejen på dette stykke.
Lige efter skovfogedboligen deler vejen sig. Den ene vej går lige nordpå til
Skovriderboligen på Vigsnæsvej.
Den anden vej, som er den gamle landevej og hærvej, drejer mod øst og lidt
efter i en bue i nordlig retning. Det er for at komme uden om en gammel
mose. De gamle veje slyngede sig gennem terrænet, hvor der var mest tørt
og fast.

Rasmus Karl Nielsen
Når man beskæftiger sig med lokalhistorie i Majbølle sogn og især den
gamle hærvej fra færgestedet i Guldborg og i Storskoven, kan man ikke
undgå at nævne lokalhistoriker R. K. Nielsen, som blev født på Spurvestræde i Soesmarke på et husmandssted, der lå nabo til Storskoven.
Takket være hans dygtige og ihærdige arbejde er den gamle hærvej i dag
kortlagt fra færgestedet i Guldborg og helt ind i storskoven til skovfogedboligen Jægersborg.
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R. K. Nielsen har hele sit voksne liv interesseret sig meget for Majbølle
sogns historie. Han har skrevet mange bøger og artikler og holdt foredrag
om sognets historie. Især Storskoven med sine mange oldtidsminder og ikke mindst den gamle hærvej, interesserede ham meget.
Først i 1950’erne begyndte han det store møjsommelige arbejde at kortlægge den gamle vej fra færgestedet i Guldborg til Spurvestræde i Soesmarke.
På den strækning blev den gamle vej fjernet helt i 1770’erne, da den nye
Guldborgvej blev anlagt. Stenene fra den gamle vej blev pløjet op og fjernet, så jorden kunne dyrkes.
R. K. Nielsen var klar over, at det var på høje tid at lede efter den gamle
vej, hvis det skulle være muligt at finde spor efter den. Nu var landbruget
begyndt at pløje med traktorer, hvor der blev pløjet betydeligt dybere, og de
sidste spor af den gamle vej ville være væk for evigt.
Derfor begyndte han at grave søgerender på tværs af, hvor han mente, at
vejen havde været. Det lykkedes ham at kortlægge den gamle vej fra broen
og op til Spurvestræde i Soesmarke. Det var et hårdt og slidsomt arbejde,
han præsterede. Det var heller ikke alle beboerne i Soesmarke og Guldborg,
der kunne se fornuft i, at en ældre mand gik og gravede inde på en stor
åben mark den ene dag efter den anden. Det har da nok også set lidt komisk
ud for dem, der ikke interesserede sig for historie. Men takket være R. K.
Nielsens store, ihærdige arbejde, ved vi i dag ret nøjagtigt, hvor den gamle
vej gik. Endelig forener den gamle vej sig med den nuværende Spurvestræde omkring det sted, hvor den gamle skole ligger og fortsætter til Spurveleddet og videre ind i Storskoven.
Hærvejen i Storskoven, Gammel Landevej, som den stadig kaldes, har en
lidt speciel historie.
I 1797 påbegyndte Baron Poul Abraham Lehn på Berritsgård en udbedring
af den gamle hærvej fra Guldborg og igennem Storskoven. Fra Killerup til
Rørbæk var den nye vej lige blevet lavet. Efter forbedringerne af vejen regnedes den vej for at være den bedste vej på Lolland at køre på. Hvor længe
vejen havde den titel, vides dog ikke.
Der er ikke nogen tvivl om, at vejene dengang var elendige at færdes på.
For eksempel fra Vigsnæs by til Tårs by er der ca. 1 mils vej. Det har taget
fra 2½ til 3 timer at tilbagelægge den strækning, gående eller kørende med
hestevogn. Noget længere tid med stude, som også blev brugt til at trække
en vogn.
Til sammenligning tog det med god vind ca. 1½ time at sejle fra Askø eller
Femø til Vigsnæs. Derfor er der mange piger i Vigsnæs, der blev gift med
en mand fra de 2 øer.
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Den gamle vej er på kortet angivet med en stiplet linje fra færgestedet ved Guldborg
forbi Soesmarke gamle smedje, videre ad Spurvestræde og ind gennem Storskoven

Helt op i nyere tid var mange veje elendige at køre på. Den nye vej fra
Sakskøbing til Guldborg, som blev anlagt 1780-90, blev først påbegyndt
asfaltering i Guldborg i 1923 og nogle år senere færdiggjort helt til Sakskøbing. Jeg har fået det fortalt af en af de statshusmænd, som startede på en af
ejendommene ved Ødegård i 1923. De første år, han boede der, bestod
Guldborgvej af 4 dybe hjulspor. I stedet for at reparere vejen blev der sat
nogle træbukke fra grøften og ind til midten i begge sider af vejen forskudt
for hinanden. Det vil sige, at det tvang trafikanterne til at køre slalom for at
jævne vejen. Det må have været meget strengt for hestene at trække et
vognlæs, hvor vognene havde smalle jernhjul, som skar sig ned i den opkørte vej.
Når vi i dag færdes i Storskoven på den gamle landevej, skal man ikke tro,
at det er den gamle oldtidsvej, vi går på.
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Da de i 1797 ville forbedrede vejen, fandt de ud af, at det var nemmere at
anlægge en ny vej ved siden af den gamle. På det meste af strækningen fra
Spurveleddet og ind til skovfogedboligen Jægersborg blev vejen anlagt på
vestsiden af oldtidsvejen. Nogle steder er det tydeligt at se voldene på begge sider af den gamle oldtidsvej tæt op ad den nuværende vej. Det ses også,
hvorledes vejen er kørt ned i terrænet, så det næsten er en hulvej
Hvor gammel oldtidsvejen så kan være, kan ikke siges med sikkerhed. Der
er mange ting, der tyder på, at vejen er mange hundrede år, måske flere tusinde år gammel.

Vogn med stude på den gamle hærvej

Ved at køre ind i storskoven ved Spurveleddet passerer vi knap 100 m inde
på højre side et vandsted kaldet Horsevandingen, hvor man i gammel tid
har kunnet vande sine heste. Lidt længere henne på samme side i grøftekanten står en bautasten. Den bærer navnet Den halshuggede Sten og har en
fordybning foroven. Om det var tanken, at ofret skulle anbringes med halsen i den hulning og derefter få hoved hugget af - det må vist være et gammelt sagn uden hold i. Der er heller ikke nogen huggemærker at se i stenen
Ca. 400 m længere inde i skoven snor vejen sig igennem et område med
mange bronzealderhøje, som kaldes Sylkehøjene. Dybere inde i skoven ligger der også gravhøje og stengrave fra stenalderen tæt op af vejen.
I Guldborg gik den gamle vej tæt op af skoven. Her er der også mange
gravhøje tæt ved vejen. Det kan tydeligt ses, at der har boet mennesker tæt
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ved vejen tilbage til stenalderen. Derfor tyder det på, at den gamle oldtidsvej er meget gammel.
Det er alle slags mennesker, der har benyttet den gamle hærvej igennem
tiderne. De har kørt med hestevogn, og de har redet på hesteryg og kørt
med gamle oksekærrer. Folk har trukket deres kreaturer på vejen. Der har
færdedes håndværkere og handelsfolk. De fleste har gået på deres ben, da
de ikke havde anden mulighed.
Omkring 8.-9. februar 1658 var den svenske konge Carl den Tiende Gustav
med hele sin hær, der bestod af ca. 8000 krigsvante landsknægte, ryttere og
fodfolk, på vej nordpå efterfulgt af det militære udstyr, sårede og krigsinvalider, kvinder, børn og skøger, som landsknægtene havde med sig.
Landsknægtene var jo et nomadefolk, der levede af at plyndre, hvor de kom
frem på forskellige togter. Hæren var gået over isen på Langelandsbæltet,
hen over Lolland og brugte endelig Den gamle Hærvej. Heldigvis havde
den svenske konge travlt med at komme til Roskilde, så hans hær ikke nåede at lave så meget skade på denne tur.
Ved Guldborg var Carl Gustav nødt til at lade sine udmattede soldater få et
døgns hvile, før de forsatte deres fremmarch.
Svenskerne var så fornuftige, at de valgte ikke at gå over isen i Guldborg.
Her er sundet smallest, og isen bliver slidt tyndt af den stærke strøm. Derfor valgte svenskerne gå over isen ved Hildesvig bugt, der ligger et par km
vest for Guldborg. Derefter gik det hurtig op til Taastrup præstegård, hvor
den skæbnesvangre fredsaftale blev underskrevet. Her mistede vi Skåne,
Halland, Blekinge og Bohus len samt en stor del af Norge og Bornholm.
Men som bekendt varede freden kun til august samme år, før de svenske
tropper igen besatte Danmark. Carl Gustav havde fortrudt, at han ikke havde taget hele Danmark. Igen har de færdedes i stort antal her på den gamle
vej, men det gik også hårdt ud over resten af landet, som levede i yderste
armod mange år efter. Fredsaftalen blev underskrevet den 26. maj 1660 i
København.
Den gamle hærvej har været benyttet af både det lokale folk og såvel venner som fjender op gennem tiden. Derfor kan den gamle oldtidsvej med rette kaldes Lollands hærvej, men bortset fra Spurvestræde og strækningen i
skoven er den gamle vej pløjet op.
R. K. Nielsen tilbragte sin sidste tid på Majbølle alderdomshjem. Han døde
i 1974 og blev 81 år gammel. Han er begravet på Majbølle kirkegård, hvor
der er rejst en stendysse på hans grav.
Et flot minde over en dygtig lokalhistoriker.
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Fortællingen om
en lokal eventyrlysten Slædefup
Hvor starter hele Grønlandseventyret?
Der var engang en ung knægt, der blev bidt af spejderlivet og de frie og
vide rammer. Det skulle senere hen vise sig, at spejderlivet i de unge år
startede en stor drøm. En drøm, som i 2008, blev til virkelighed. Men inden
da var der mange andre naturoplevelser. Den unge knægt hed Roland, og
det er mig! Jeg vil i det følgende tage jer med på min rejse, fortælle om min
opvækst og alle oplevelserne, jeg har fået med mig undervejs og selvfølgelig om Siriusdrømmen, der blev til virkelighed.
Jeg er født en varm majdag i 1978 og er vokset op i den lille landsby Tårs,
5 km uden for Sakskøbing. Her boede jeg sammen med min mor, far og
lillesøster Ida i det gamle skomagerhus. Det var dengang, der stadig var
brugsforening og handlemuligheder helt tæt på.
I dag bor jeg lidt tættere på byen, er blevet gift og har fået 2 dejlige drenge.
Ja, der er sket meget, siden jeg kom hjem fra Grønland i 2010 med langt
skæg og meget hvide ben efter 26 måneder i Grønland.
Som barn var jeg meget hos min mormor og morfar, ja jeg gik faktisk ikke i
børnehave, for jeg ville hellere med min morfar på havet. Allerede dengang
nød jeg den dybe stilhed på havet i de tidlige morgentimer. Som oftest stod
vi op kl. 3.30 for at være på vandet en halv time senere. Årene gik, og jeg
nåede skolealderen. I de første skoleår gik jeg på Våbensted skole, som ikke længere eksisterer. Efter 7. klasse fortsatte min skolegang på Sakskøbing
skole, indtil jeg havde afsluttet 10. klasse.
Så hurtigt jeg fik lov, var det første, jeg gjorde, når jeg kom hjem fra skole,
at gribe fiskestangen og tage ud og fiske. Jeg var i mange år medlem af
Sakskøbing Sportsfiskerforening og var da også heldig af og til at vinde en
pokal til samlingen.
I 1986 startede jeg som minispejder hos de blå spejdere i Sakskøbing. Her
blev lysten til og passionen for udelivet for alvor tændt. Spejderlivet fortsatte officielt helt frem til jeg var 25, sidst som spejderleder sammen med
andre storspejdere.
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Roland på fisketur år1991

Efter den officielle spejderkarriere startede jeg og en flok andre kammerater en lille ”Olde-klan”. Den dag i dag arrangerer vi fortsat kanoture og
hyggeaftener, selvom tiden er blevet mere knap!
Efter den afsluttede 10. klasses eksamen var jeg stålsat på at skulle være
tømrer. Jeg startede derfor på Industri- og Håndværkerskolen og fik samtidig en læreplads ved Lindy Fynholm i Maribo i 1995. Her var jeg i lære de
næste 3 år og 6 måneder og fortsatte efter svendeprøven som tømrersvend
selvsamme sted. Det var dog på lånt tid, da jeg i mellemtiden var indkaldt
som soldat for at aftjene min værnepligt. I efteråret 99 startede jeg ved
Garderhusarregimentet 5. opklaringseskadron i Næstved. Det skulle sidenhen vise sig, at mine år i det danske forsvar samt alle mine år som blå spejder i Sakskøbing fik mig til at søge spændende udfordringer i Nordøstgrønland.
Det er uden tvivl de mange ture med telt i skoven og friluftslivet, som har
været en af årsagerne til, at jeg endte som slædefup ved Slædepatruljen Sirius.
Et udenlandseventyr starter
Efter værnepligten på Næstved kaserne, skulle vores kaptajn i 5. opklaringseskadron stille et hold til udstationering i Bosnien. Her blev jeg en del
af Sfor hold 10, som maskingeværskytte/sygehjælper for 2 grupper. Under
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Camp Dannevirke i Bosnien år 2000

den 6 måneder lange udsendelse i Bosnien mødte jeg en af søværnets elektrikere. Det var hans fortællinger om Grønland, som endnu engang fik mig
til at drømme mig videre på nye eventyr. Han fortalte om det store flotte
land, hvor han sejlede inspektionsskib ved 1. eskadre. Hans fortællinger
satte tankerne i gang hos mig, hvorfor jeg efter udsendelsen søgte over til 1.
eskadre i søværnet. Min drøm blev hurtigt at opleve det land, som efter sigende skulle være så uimodståeligt og bjergtagende.
Den drøm gik i 2001 i opfyldelse, da jeg, efter en hurtig tur forbi søværnets
grundskole, blev klargjort til at have sejlende tjeneste.
Før jeg var klar over det, stod jeg ud af helikopteren på inspektionsskibet
Vædderen. Jeg sejlede i alt 5 togter med Vædderen omkring Grønlands kyster, og det var specielt mit 5. togt, som vækkede friluftsmanden i mig endnu engang. På dette togt havde vi fået til opgave at støtte slædepatruljen
Sirius ved deres depotudlægning.
Idet jeg var tømreruddannet og ligeledes løftede denne opgave ombord på
skibet, skulle jeg i land og sammen med nogle af disse Siriusfolk prøve at
redde en af deres depothytter fra at blive taget af havet på den nordøstgrønlandske kyst. Vi kom desværre for sent; hytten var nedbrudt af havet.
Vi havde derfor en stor opgave foran os, for hytten skulle genetableres
med, hvad der var til rådighed. Senere i min karriere fandt jeg virkelig ud
af vigtigheden af disse hytter.
Med alt, hvad der var af tømmer og søm på skibet, samt stumper fra den
gamle hytte, lykkedes det os på nogle få dage at banke en ny lille depothytte sammen og få sat en kulovn ind til varme.
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Hytten blev døbt på ny. Navnet blev Ny Mønstedhushytten, da den tidligere
hytte blot hed Mønstedhus.

Gummibådssejlads ved Grønland med Vædderen år 2002

Jeg tænkte naturligvis ikke videre over det, men 5 år senere sov jeg atter i
Ny Mønsted hytten på den nordøstgrønlandske kyst.
Det 5. togt for Vædderen blev dermed mit sidste, og jeg vendte atter hjem
til Sakskøbing med bagagen fyldt af fantastiske naturoplevelser og en stor
længsel efter endnu mere Grønland. Jeg var for alvor blevet forelsket i landet.
Da jeg kom tilbage til Danmark, købte og renoverede jeg en ejendom lige i
udkanten af Sakskøbing. Den er stadig min base, og jeg kan vist ligeså godt
tilstå: Helt færdig med Grønland bliver jeg aldrig.
Efter min tid i søværnet gik jeg civil og tog en redderuddannelse hos Falck.

Vejen til Sirius
En dag efter en vagt kan jeg for alvor mærke eventyrlysten brænde i mig,
og længslen efter mere Grønland står meget klart for mig. Jeg beslutter mig
for at sende en ansøgning om optagelse til uddannelsen som slædefører ved
Sirius.
Bevæggrundene for at søge den ellers på daværende tidspunkt lidt ukendte
uddannelse i forsvaret var mange. På trods af stor sandsynlighed for temperaturer på ned til minus 50℃, kraftige snestorme og stort set ingen kontakt
hjem til ens familie i 26 måneder var der alligevel noget, der trak i mig.
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Som mange andre havde jeg selvfølgelig set ekspedition 2000 med kronprinsen i fjernsynet, hvor de kørte med slæder og hunde i flot solskinsvejr
samt det smukke vinterlandskab, der var deres hverdag. Det tryllebandt mig
også, at det blot ville være mig og min makker, som var ude et sted, hvor
ingen andre havde lyst til at være, blandt bjørne, snestorme og i det fascinerende landskab, hvor man tager smukke Dannebrog med rundt de mange
kilometer med slæden og respekten ved at få denne enkeltstående mulighed
for at gøre dette. Og ja, der er ikke ret mange, som ser os køre rundt med
flaget, men stoltheden er der ingen, der kan tage fra en.
Alfa og omega for sådanne slæderejser er gode, stærke hunde, som bliver
dine bedste venner. De vil gøre alt for dig, når de er spændt for slæden. Det
er derfor essentielt at behandle hundene godt og med stor respekt, at træne
dem og sørge for deres mad. I sidste ende er det hundene, der er motoren
for den tunge slæde, der ved slæderejsens start typisk vejer omkring 450 kg
med standard oppakning
At skulle være alene med sin makker og hunde i et kæmpe land og samtidig
kunne klare sig i kulden var helt klart en stor motivationsfaktor for mig til
at bestå den udfordrende uddannelse og være blandt de sidste 6 udvalgte til
slædepatruljen Sirius’ hold 2008.
Efter at have bestået en lang uddannelsesperiode på næsten 8 måneder var
jeg blandt dem, der skulle være det nye hold Sirius Fupper, som fløj til
Nordøstgrønland den 18. juli 2008. Vi kaldtes eller blev betegnet som Sirius Fupper eller fup, og helt enkelt er det en betegnelse for Forsvarets Udsendte Personel – FUP.

Den første tid som slædefup
Det er den 18. juli 2008. Selvom det er sidst på dagen, står solen stadig
højt på himlen! Jeg står ud af twinotteren på Ella ø i Nordøstgrønland. Endelig er jeg tilbage i det land, jeg forelskede mig i. Den første dybe indånding af den arktiske luft står stadig helt klart i min hukommelse. 26 måneders eventyr ligger lige for fødderne af mig.
Ella Ø ligger i det sydlige område af den nationalpark, der køres patrulje i.
Det er også her slædepatruljen Sirius’ sommerstation har til huse, og hvor
man typisk er 4 mand placeret i sommermånederne. Her er opgaven ganske
enkelt at lægge depoter ud til mandskab og hunde frem til slædesæsonen
starter. Det er et livsnødvendigt arbejde, man udfører, og det er grundlaget
for, at man i det hele taget er i stand til at gennemføre slæderejserne. Må115

den, man udfører denne opgave på ved at lave depotudlægningen på Ella Ø,
er ved, at man har nogle både, som i daglig tale kaldes Tutter. Disse klargøres til sejlads, hvilket til tider kan være udfordrende.
Der hældes olie og kølervæske på bådene, ligesom de rengøres, så de er
helt klar til depotudlægning. Man er afhængig af bådene for at kunne transportere depot rundt til de forskellige hytter. Af og til hænder det, at Tutterne
ikke vil starte, men som Siriusmand skal man kunne fixe lidt af hvert, og
der skal findes en løsning. Eftersom vi befinder os i et forholdsvis isoleret
område, må vi som fupper selv være i stand til at løse de problemer, der nu
opstår.
Så driller en starter for eksempel på motoren, må vi jo prøve at få den genoplivet, og det kan godt være, det kræver, at man skal skille den ad i små
stumper, men man skal blot huske rækkefølgen, når den skal samles igen.
Og ja, man står med stor spænding og lytter på, om livet er tilbage i motoren.
Når tutterne er klar til at sejle, pakkes de op med proviant til mandskab,
hunde og diverse reservedele, som skal ligge klar i hytterne til slædeturene
henover efteråret.
Jeg husker tydeligt, da vi trak tovværket om bord og sejlede fra Ella Ø ud i
de smukke dybe fjorde med det blåsorte vand, hvide isfjelde, der er på vej
væk fra isbræen og de markante høje spektakulære fjelde, der rejser sig af
det blåsorte vand.
Mit Siriuseventyr var for alvor startet.
Vi er på vej til første depot (hytte), som kræver en lang sejlads inden vi når
frem. Solen står højt på himlen, og vi har den alle 24 timer i døgnet. Der er
ét tidspunkt, hvor den lige nøjagtig gemmer sig lidt bag fjeldet, ellers er det
lyst døgnet rundt på denne tid af året. Ankeret rammer vandoverfladen og
bryder stilheden i den lille vig, hvor vi skal i land til depotet. Ved depotet i
Engdalen lægger vi provianten på hylder til både hunde og slædefupper.
Det sættes selvfølgelig i orden efter årstal. Der smides ikke ud, så det sidste
nye stilles i bagerste og det ældste i forreste række. Hytten bliver fejet og
vasket på bedste maner, malet, hvor det er nødvendigt, og til slut efterses
den lille olieovn, som er en livskilde, når vi i den kolde tid kommer til hytten i Engdalen. Der er intet som at komme til en hytte og få gennemvarmet
soveposen efter mange nætter i teltet. Hytten bliver efterladt lækker, ren og
klar til brug, hvor selv tændstikkerne er taget halvt ud af æsken ved siden af
den gamle hyttelampe. Vi sætter skoddet for vinduet, og døren sikres så
godt, som man nu kan, mod bjørnebesøg og begiver os til båden for atter at
sejle ud i fjorden mod næste depot.
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Træningstur ved hovedstation Daneborg på Grønland år 2008

Sidst i august begynder solnedgangene igen at være en del af døgnrytmen
med nogle temmelig kolde nætter til følge. Ingen tvivl om, at efteråret nu
banker på døren. Det er også tiden hvor alle mand, der er rundt om i hele
nationalparken, skal færdiggøre depotarbejdet og atter samles på hovedkvarteret Daneborg.
Daneborg er nu mit hjem de næste to år i selskab med 12 slæde fupper. Vores hjem er nu i den lille ”by”, inden alle mand skal på slædepatrulje med
hundene. Ja, jeg kalder det for en lille by. Vi har hver især et ansvarsområde på stationen, lige fra vores provimand, som står for alt, der har med bestilling af mad at gøre. Vores vappemand har alt med at tilsikre, at hundene
er sunde, og vi har det medicin, vi skal bruge til slæderejsen. Jeg har fået
tildelt ”maskinen”, eller sagt på en anden måde alt, der har med olie at
gøre. Vi er selvfølgelig, som alle andre, afhængige af strøm til køleskabe,
frysere og alt, hvad man ellers bruger i dagligdagen. Så hvis der kommer
sort røg op af skorstenen fra generatoren, eller lamperne blinker, må vi finde ud af hvorfor, og det er her al vores uddannelse fra Danmark kommer os
til gode, for at vi klarer os igennem vinteren.
Alle hjælper alle.
I starten af september bliver ens slædemakker offentliggjort, og alle slædehold bliver således dannet. Turene bliver fordelt, så alle 12 mand kommer
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til at dække hele nationalparken i Nordøstgrønland. Når slædemakkeren er
fundet, starter en ny og spændende periode, hvor fupperne skal lære hundene at kende, slædegrejet skal klargøres, og der skal bygges en hundeslæde
til slæderejsen, som starter til november. Slædebyggeriet er en uge med stor
travlhed på tømrerværkstedet. Alt laves fra bunden af med det princip, at
når man selv har bygget, kan man også selv reparere slæden på turen, hvis
der skulle gå noget i stykker undervejs.
Når slæden er færdigbygget, holder man dåbsfest, hvor slædens navn offentliggøres, ligesom holdbarheden testes af.
Efter en uges knokkelarbejde i værkstedet var det nu blevet Asbjørns og
min tur til at holde dåbsfest. ”De sorte spejdere” havde fået deres slæde!
Det gav et sug i maven, da de andre skubbede os ud over rampen fra værkstedet, og slæden skulle vise sit værd. De lykkelige omstændigheder blev
fejret med en kold fra kassen og en pose chips i tømrerværkstedet.
Kort tid efter var tiden inde til at sige på gensyn til de øvrige fupper. Min
første slæderejse startede 5. november 2008. På det tidspunkt var isen de
krævede 15 cm tyk. De følgende fire måneder var det kun min slædemakker, vores 15 hunde og jeg selv.
Den knugende følelse i maven husker jeg fortsat, som var det i går. Følelserne var mange og bevægede sig fra en dyb nervøsitet til en ekstatisk
spænding på, hvad der nu skulle ske.
Hvad ville naturen bringe os af oplevelser? Uanset hvad, så var jeg fokuseret på opgaven og nød hvert et sekund.
De følgende 26 måneder gik ubeskriveligt stærkt. Når jeg ser tilbage på de
26 måneder, så føltes det kun, som om jeg nåede at blinke med øjnene en
enkelt gang, siden jeg steg ud af twinotteren på Ella Ø, og til det så var min
tur til atter at vende næsen retur mod Danmark.
Endnu engang kom følelsesregistret i spil. Denne gang var det de meget
tunge følelser, der havde taget overhånd. Helt ukontrollerbart. Følelser som
er umulige at sætte ord på, men ligeså nemme igen at fremkalde for os, som
har stået i situationen. De 26 måneders tjeneste var nået til vejs ende. Følelsen af, at man siger farvel til noget helt unikt, noget som man kun får fornøjelsen af en gang, noget der er umuligt at genskabe, men så ufatteligt dejligt at tænke tilbage på.
Og ja, det er et kæmpe savn, som lever i mig hver eneste dag.
Når jeg er ude at holde foredrag, spørger publikum tit, om ikke det var en-
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somt på Grønland, når man kun havde sin makker og sine hunde. Svaret er
ganske enkelt: Aldrig! Man var altid omgivet af sine elskede hunde, sin trofaste og loyale makker eller andre slædefupper.
Livet var enkelt! Ingen opkald fra vedholdende sælgere, ingen rudekuverter, ingen Facebook, ingen krav om evig onlinetilstand, men blot en forventning om, at man passede på det, der var allermest nødvendigt: Sine
hunde og sin makker!
Ja, det evige savn kommer jeg nok aldrig over, og derfor holder jeg mig
heller ikke tilbage, når jeg får muligheden for atter at vende tilbage til
Grønland eller andre arktiske områder. Jeg er heldigvis så privilegeret, at
jeg stort set årligt lige siden 2010, hvor jeg kom hjem fra tjeneste i Siriuspatruljen, har været tilknyttet mindre projekter, som har givet mig lige lidt
mere af Grønland og den arktiske luft.
Er du blevet nysgerrig og vil høre om hele mit grønlandseventyr, så holder
jeg af og til foredrag om hele min tjeneste ved Sirius, hvor du blandt andet
kan høre om alle røverhistorierne fra slæderejserne i den bidende kulde og
gribende natur. Det er trods alt de færreste, der kan skrive under på at have
gået ca. 10.000 km på ski.
Roland Hansen
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