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Spurven sidder stum bag kvist, 
såmænd om ej det fyger! 
Kålgårdspilen piber trist 

for nordenblæstens byger. 
Lul-lul! Rokken går 
støt i moders stue, 

og jo mere vinden slår, 
des mer får arnen lue. 

 
Jeppe Aakjær 1910 
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Charterrejser til Kiel i 1920erne 
Før Spies og Tjæreborg 

Ugebladet Næstved, red. af PET 
 
Denne spændende historie har arkivet fundet i Ugebladet Næstved fra 25. 
februar 1981. Den blev fortalt af direktør Svend Holst – i 2 sæsoner arrangør 
af charterrejser til Kiel ad søvejen. 
 
Charterrejser er blevet et alment begreb, siden pastor Krogager og Simon 
Spies begyndte at transportere menigmand i hobetal til fremmede lande. 
Men før kaldte man det bare noget andet; meget pudsigt har direktør Svend 
Holst på sin vis øvet en pionergerning på området. 
 
Det er en sælsom historie, som Ugebladet har bedt ham fortælle, og det gør 
han gerne: 
Jeg startede jo i Næstved mit pressebureau, som skulle blive forløberen for 
Reklamebureauet, den 2. januar 1919. Det gik ikke så stærkt i begyndelsen, 

og i sommeren 1922 gik det meget småt. Jeg måtte se at ”finde på noget”! 
Efter 1. Verdenskrig var det billigt for danskere at rejse, feriere og købe ind i 

Masnedsund Havn først i 1920erne med damperen ”Særimner” 
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Generalforsamling 11. april 2019 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 11. april kl. 
20.00 den ordinære generalforsamling på KulturArkaden i Vordingborg. 
 
Der er tradition for at foreningen inden generalforsamlingen indleder aftenen 
med et foredrag af en af kommunens kendte ansigter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening kan vi i år glæde 
os over, at tidligere leder af Falck i Vordingborg, Jesper Hansen, bliver aftenens 
foredragsholder. Jesper Hansen, der er medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk 
Forening, starter med et tilbageblik i sin slægt på både sin fars og mors side.  
 
Vi kan allerede nu afsløre, at hans farfar overtog den gamle købmandsgård i 
Nyråd efter købmand Theisen; Jespers far blev udlært kommis i samme butik. 
Det er ting, der vil blive sat fokus på. Senere flyttede familien til Færgegårdsvej 
og videre over Algade til Hørvænget på Ore.  
 
Jesper sætter også fokus på sin skoletid, kommer ind på familiens aner, tiden 
som medlem af spejderkorpset, Rotary, Sct. Georgs Gildet og naturligvis sin lan-
ge karriere i Falck, hvor han gennem mere end 40 år fik et utal af oplevelser 
med udrykninger til godt og ondt.  
 
Jesper Hansen var stationsleder i Vordingborg afsluttende som områdeleder for 
Assistance Sjælland 1993-2017. 
 
Alle er velkommen - også ikke medlemmer. Ønsker man at være deltager med 
ret til at stemme ved den efterfølgende generalforsamling, kan der ske en ind-
melding inden foredraget.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forenin-
gens sekretær i hænde senest 8 dage før. -  Adresse: Jørgen Larsen, Mads 
Jensensvej 3, 4760 Vordingborg. -  Mail: madsjensensvej3@gmail.com 

Foredrag kl. 19.00  
ved  

tidligere leder af Falck Vordingborg 
Jesper Hansen  
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mest omtalte fra årene skal nævnes Historisk Botanisk Have - desværre indtil 
for kort tid siden et misrøgtet område. Nævnes skal også blomsterprogram-
met, køer på Kirkeengen, byens træer og skovplantninger.  
 
Ved kommunalreformen i 2007 blev Flemming Kruse udset til at blive storkom-
munens chef for hele det grønne område med parker, idrætsanlæg, natur og 
vandløb.  
 
Flemming Kruse gik på pension fra Vordingborg Kommune i 2015. Siden har 
han været aktiv i naturbevarelsen i Sydsjælland, både som debattør, næstfor-
mand i Danmarks Naturfredningsforening og som konsulent ved en række na-
turprojekter.  
 
Flemming Kruse vil fortælle om sit arbejde med de grønne områder i Vording-
borg og naturen rundt omkring i storkommunen.  
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Tyskland, og det gav mig en idé. Andelsslagteriet i Masnedsund havde en 
lille damper, som nogle dage om ugen sejlede ud til øerne i Smålandsfarvan-
det, Fejø og Femø, ligesom den sejlede til Stege og Klintholm på Møn; dens  

ærinde var at hente svin til slagtning på Masnedsund Andelssvineslagteri. 
Damperen hed ”Særimner” og var opkaldt efter den mytologiske gris, som 
Valhallaguderne spiste sig mætte i – uden at det så meget som kunne ses på 
den, at der var skåret i den. 
 
Jeg tilbød slagteriet at leje damperen på lørdag-søndage med det formål at 
sejle turister til Kiel og hjem igen. Damperen var på 63.3 BRT, og den kunne 
tage omkring 100 passagerer, når vi anbragte havestole og havesofaer på 
dækket. 
 
Slagteriet erklærede sig indforstået og udlejede damperen til mig. Der måtte 
jo forud for hver tur foretages et større rengøringsarbejde på skibet, før det 
kunne sejle til Karrebæksminde, hvorfra mine Kielture udgik. 
 
Besætningen var kaptajn Fabricius, hans styrmand og hans maskinmester. 
Jeg skulle give mellem 300 og 400 kr i leje pr tur, og jeg tog 10 kr for en tur-
retur billet. Turene blev meget populære, og der var fuldt hus næsten hver 
gang, vi sejlede. 
Det var ikke ualmindeligt, at nogle af passagererne fra Kiel tog videre på ferie 
i det naturskønne ”Holstensk Schweiz”, og de kom så efter aftale til Karre-

Masnedsund Havn - uden ”Særimner”. Billedet må være nogle år ældre end billedet side 2 
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bæksminde med ”Særimner”, næste gang den anløb Kiel. 
 
På denne vis lavede jeg ”charterrejser” mange år før Tjæreborg og Spies, og 
hvem ved, om det ikke var blevet mig, der var blevet millionær på dem, hvis 
jeg havde fulgt sagen op! Men dels lå mine interesser på det reklamemæssi-
ge felt, og dels sagde slagteriet fra, da vi var på 2. sæson. Der var vist noget 
med, at vore sejladser til Kiel ikke var helt i overensstemmelse med de sø-
fartsregler, ”Særimner” var underkastet. Den var godkendt til transport af svin 
fra øerne i Smålandshavet, og den måtte sejle langs Sjællands kyst til 
Stevns. - Men at transportere turister til Kiel var jo noget ganske andet. 
 
Masnedsund Andels Svineslagteri havde i øvrigt endnu et skib, ”Galten”, der 
var motordrevet og noget mindre end ”Særimner”. 
 
”Galten” sejlede især på Fejø og Femø, men en barsk januardag forliste ski-
bet i Femøsund – blev vistnok skruet ned af Smålandshavets ismasser – og 
det lykkedes kun at redde mandskabet og to spædekalve, medens 30 svin 
gik ned med skibet. 

Man forstår, at mange turister ønskede at besøge Holstensk Schweiz (google) 

17 

 

Foredrag med forhenværende stadsgartner Flemming Kruse 
 
Det er lidt af et scoop, at Lokalhistorisk Forening i Vordingborg kan tage hul på 
forårets foredragsrække med en af byens "grønne drenge". Torsdag den 
21. februar kl. 19.00 kan vi i samarbejde med Vordingborg Bibliotek sige 
velkommen til Flemming Kruse i KulturArkaden.  
 
I mere end 30 år var han stadsgartner i Vordingborg Kommune. Det var nogle 
travle årtier, hvor det grønne for alvor kom på kommunens dagsorden. Med 
stor politisk og økonomisk opbakning fra byrådet lykkedes det at sætte Vor-

dingborg på det grønne danmarkskort. Efter et langt, sejt træk med planlæg-
ning, nyanlæg, omlægninger og forbedringer af kommunens grønne områder 
fik Vordingborg Kommune en lang række priser og anerkendelser.  
I 2001 blev Vordingborg udnævnt til Danmarks grønneste købstad. Blandt det 
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Danmarks Tekniske Museum udstiller permanent en lang række af hans opfin-
delser. - Ellehammer ligger begravet på Hellerup Kirkegård, og hans gamle 
virksomhed eksisterer i dag under navnet Ellehammer A/S.         (Kilde Google) 
 

Flyveren og opfinderen, Jacob Christian Ellehammer -  (google) 
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Dagbog for restaurationsskibet ”Chancen”  
Red. af Lis B. Jensen 

 

Brian Devantie skrev i Guldgåsen 2016 nr. 3 en artikel om ”Det flydende ho-
telskib, ”Chancen”. - Vi tager emnet op endnu engang. Fra Emanuel Gedde 
Christiansens notater har Lis B. Jensen nemlig i arkivet fundet forskellige små 
artikler om dette skib, her kaldet restaurationsskibet ”Chancen”. De fleste af 
disse er fra Vordingborg Dagblad. Følgende er afskrifter af disse beretninger. 
 
8. august 1933: 
Ansøgning til kommunen fra Leo Nagel om tilladelse til at drive afholdsrestau-
rant og pensionat ved Masnedø fra en ombygget pram, ”Chancen”. 

12. december 1934: 
Første gang der er et billede af ”Chancen” i Vordingborg Dagblad. Fartøjet 
ligger nær Masnedsundbroen. Man ser på dette billede, at det er pensionat og 
afholdsrestaurant. 
 
18. februar 1935: 
”Chancen” har holdt flyttedag. 
Restaurant ”Chancen”, der lå ved Masnedø øst for Masnedsundbroen, er i 
morges tidligt, da det passede med højvandet, sejlet ud ved Masnedøhoved 
og har anbragt sig ud for lods Spenners hus. Ejeren Leo Nagel har længe haft 
denne flytning under forberedelse, idet det viste sig, at stedet, hvor ”Chancen” 
oprindeligt var anbragt, lå for langt væk fra selve Storstrømsbroen. Der er hel-
ler ingen tvivl om, at den nye placering er langt mere heldigt valgt. Det var 3 
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fiskekvaser, der besørgede bugseringen, og alt forløb godt. 
 
12. september 1935: 
Ved en tvangsauktion i går over den originale restaurant ”Chancen”, der lig-
ger fortøjet ved Masnedø, fik fabrikant Fischer, Vordingborg, købmand Ema-
nuel Andersen, Langebæk og tømrermester H. Andersen, Kindvig, skibet 
med inventar overdraget for et bud på 13.000 kr. 
 
3. marts 1938: 
”Chancen” kommer ikke til Møn. Præstø Amtsråd har ikke kunnet give tilla-
delse til, at skibsrestaurationen ”Chancen”, som ligger ved Masnedø, bliver 
flyttet til Koster, hvor Mønbroen placeres. 
 
8. august 1939: 
Det gamle hotelskib ”Chancen”, der under Storstrømsbroens bygning tjente 
som restauration og logiskib, har siden ligget øde og forladt ved Masnedøs 
østside. Skibet er solgt til fru Thyra Miehe Pfænner i København, der vil ind-

rette skibet som flyden-
de hotel og restaurati-
on med plads ved Lan-
gebro. 
Det har kostet store 
anstrengelser at få ski-
bet ud på dybt vand, da 
det var sandet til ved 
kølen og ikke kunne 
flyde. I går var arbejdet 
skredet så langt frem, 
at skibet blev svinget 
ud fra sin plads, og nu 
ventes der kun på høj-
vande for at få skuden 
helt flot. Så kommer 
der en bugserdamper 

og slæber skibet til København. Man må håbe, at den nye ejer får mere glæ-
de og fortjeneste af de store omkostninger, end de forrige ejere har haft. 
 
10. agust 1939 
Restaurations- og logiskibet ”Chancen”, der under Storstrømsbroens byg-
ning har ligget ved Masnedøkysten, vil nu som meddelt blive flyttet, og der 

Nu er der både dans og solistoptræden på ”Chancen” 
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Fra opfinderen og flyveren Ellehammers barndomshjem, matrikel 5b, blev 
der i 1893 frasolgt den sydligste halvdel, der hvor Ørnehøj ligger nu.  
 
Resten blev i 1903 købt af Anders Jacobsen, der i forvejen ejede matrikel 
12b og senere købte matrikel 11b. Sønnen, Jens Peder Jacobsen, over-
tog i 1921 det hele, men det er nu en saga blot. 
 
Det er altså ikke spejderne, men sommerhusfolket, der måske burde for-
nemme, at de går i flyveren Ellehammers fodspor, påpeger Torben Ras-
mussen. 
 
Jacob Christian Hansen-Ellehammer -  født den 14. juni 1871 i Bakkebøl-
le, død 20. maj 1946 i Gentofte - var en dansk opfinder og flypionér. 
 
Han fik i alt 59 danske patenter og arbejdede med mange forskellige ting, 
der tæller bl.a. forlystelsesautomater, tivolibåde, æggeåbnere, flækkekni-
ve til svineslagterier, motorer i utallige afskygninger, motorcykler, biler, 
alternativ energi og brandslukningsudstyr.  

Ellehammerhuse -  (google) 
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Det er heller ikke hans faders barndomshjem, men hans moders. Elleham-
mernavnet er også fra hendes slægt, så ret beset er Ellehammerhusene et 
passende navn for husene under Farøbroen, fortæller Torben Rasmussen. 
  
Husene - eller husmandsstedet - er bygget omkring 1845 af skipper Lar-
Hansen fra Kalvehave sogn. Han købte i 1843 ca. halvdelen af matrikel 
nummer 59. Det er den østligste af de 13 fredsskovsposter, der lå mellem 
Fredsskovsvejen og stranden. Lars Hansen og hustru, Maren Frederiksdat-
ter, havde syv børn, og nummer to, Maren Katrine kaldet Trine, blev flyve-
ren og opfinderen Jacob Christian Ellehammers moder. 
Men nu til faderens slægt og tilknytning til Bakkebølle. Af de 13 freds-
skovsposter blev den tredje fra vest, matrikel nummer 5b, i 1846 købt af 
Hans Jacobsen fra Damsholte sogn ved en dødsboauktion. Hans søn, 
Mads Jacob Hansen, blev gift med Lars Hansens datter, Trine, og i 1868 
overtog de husmandsstedet matrikel 5b. Her fødtes den 14. april 1871 det 
første af deres syv børn, Jacob Christian Hansen. I 1875 flyttede hele famili-
en til Vålse på Falster, og fra 1901 førte Jacob Christian Hansen slægtsnav-
net Ellehammer videre. 
 
I Bakkebølle overtog Trines broder, Peder Larsen, husmandsstedet under 
farøbroen, og i 1905 overtog han slægtsnavnet Ellehammer. Det er den ret-
te forklaring på Ellehammerhusene, fortæller Torben Rasmussen.  

Ellehammerhuse -  (google) 
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ventes i den anledning på en vandstigning på 8 a 9 tommer over daglig van-
de. Man fornemmer så, at skibet kan føres ud på dybere vand og blive sejlklar 
til afgang. Vi har haft en samtale med hr. Kalmar Carlsen, Købmagergade i 
Masnedsund, der oplyser, at forberedelserne til flytningen hidtil har medført et 
stort arbejde, idet der er gravet en rende i blåleret på en længde af 150 alen 
og med 11 alens bredde. Agterenden af skibet står på fast grund, og det for-
nemmes, at det, når det bemeldte højvande indtræder, kan rokkes løs og fø-
res gennem renden. Vordingborg Bjergelav, der i længere tid har arbejdet på 
flotbringelsen af ”Chancen”, har overdraget kontrakten vedrørende flytningen 
til stenfisker TH. Nielsen, Bogø, der med sin stenfiskerbåd skal føre skibet til 
København. Her har ejeren hr. Bro påtænkt at anbringe det ved Christians-
havn ud mod B&W’s fabrik. 
Forinden skibet tages i brug, skal det dog gennemgå en større restaurering. 
 
18. september 1939: 
”Chancen” får en ny chance. 
Restaurationsskibet ”Chancen”, der under broarbejdet og indtil nu har ligget 
forankret ved isbådehuset på Masnedø, blev natten til søndag med meget 
besvær bragt flot af Vordingborg Bjergelav, som herefter bugserede skibet til 
Vordingborg Havn. 
Skibets nye ejer kommer i dag hertil fra København. Der skal træffes beslut-
ning om skibets flytning til København, hvor det vistnok er meningen, at det 
atter skal være restaurationsskib og have sin plads i Overgaden ved B&W. 
 
29. september 1939: 
”Chancen” gået på grund. Forleden blev restaurationsskibet ”Chancen” afhen-
tet fra Vordingborg Havn af Svitzers bjergningsdamper ”Juno”. Turen gik godt, 
til man nåede ud i Bøgestrømmen, hvor ”Chancen” fyldtes med vand og gik 
på grund på 4-5 fod dybde. - Og der står skibet nu. 
 
30. september 1939: 
Restaurationsskibet ”Chancen” er som meddelt gået på grund i Bøgestrøm-
men, og skibet står på så dybt vand, at borde og stole sejler rundt i skibet. 
(En anden avis skriver) 
”Chancen” er sunket i Bøgestrømmen på vej til København, hvor det skulle 
afløse køkkenskibet ”Constance” i Christianshavns Kanal. 
 
12. juni 1940: 
”Chancen”. Kontrakten var hævet, da skibet sank. 
Restauratør Knud Frederiksen, København, købte den 1. april 1939  
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”Chancen”, der lå ved Masnedø af hotelejer Carl Nielsen, København. 
Meningen var, at skibet skulle hentes til København. Det lå den gang dybt i 
sandet, og man aftalte at vente med afsejlingen til efteråret, når det blev 
højvande. 
Skibet blev gravet ud, og den 17. september bugseret ind i Masnedø 
Havn, hvor en slæbebåd fra Svitzer Enterprise kom for at slæbe det til Kø-
benhavn. Imidlertid sank det senere i Bøgestrømmen og er nu blevet bort-
sprængt. 
Restauratør Frederiksen har nu ved landsretten krævet, at han er beretti-
get til at hæve kontrakten, således at han kan få den deponerede købe-
sum på 5.000 kr. frigjort. 
Hotelejer Nielsen mener, at han var frigjort ved at have bragt skibet til 
Masnedø. Landsretten fandt imidlertid, at kontrakten skulle udleveres og at 
Frederiksen skal have sine 5.000 kr. tilbage. Endelig skal Nielsen betale 
sagens omkostninger med 300 kr. 
 
12. juni 1940: 
”Chancen”. 
En af de mange stridigheder, som er opstået i anledning af, at restaurati-
onsskibet ”Chancen”, som havde været benyttet som marketenderskib ved 
opførelsen af Storstrømsbroen, under bugsering til København sank  i Bø-
gestrømmen og senere måtte bortsprænges, er afgjort i Østre Landsret. 
Sagen var, at restauratør K. Frederiksen, som havde købt skibet og depo-
neret 8.000 kr, havde anlagt sag mod hotelejer Carl Nielsen. Påstanden 
gik ud på, at restauratør Frederiksen skulle kendes berettiget til at annulle-
re handlen og få sine deponerede penge tilbage. Heri fik han af retten 
medhold og tilkendtes yderligere 300 kr. i sagsomkostninger. 
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Masnedsund, Oringe, Ore og Knudshoved mod 
syd og vest. Rigtig indviklet blev det dog i Nyråd, 
hvor sydsiden af den nuværende hovedgade til-
hørte købstaden. 
Ved denne sammenlægning fik købstaden næ-
sten 10.000 indbyggere. 
Der blev uorden i husnumrene. Det viste sig, at 
politimesteren skulle bo Nyrådsvej 13. Det næg-
tede han og truede med at flytte til Stege. Sogne-
rådet måtte bøje sig – så han kom til at bo i nr. 
15. Derfor findes der heller ikke i dag nr. 13 på 
Nyråd Hovedgade. 

 
 
 

Punkteret myte om Ellehammer 
Opfinderen er ikke født og opvokset i Ellehammerhuse 

Fra arkivets samlinger, red. af Lis B. Jensen og PET 
 
Torben Rasmussen, Bakkebølle den 3. juli1991:  
Myten om at flyveren og opfinderen, Jacob Christian Ellehammer, skulle 
være født og opvokset i Ellehammerhuse under den nuværende Farøbro, 
passer ikke. Torben Rasmussen fra Ornebjerg har gravet i arkiverne, og 
han punkterer den populære myte. 

Tidligere borgmester Anders 
Sophus Lohff Rasmussen 

Nyråd Hovedgade som den tog sig ud i svundne tider -  (google) 
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Her følger en meddelelse til byens 
borgere fra byfoged Morten Oxen-
bøll. 
 
Ifølge Beslutning paa Skiftet i Kjøb-
mand Isaac Meyers Fallitbo bortsæl-
ges ved offentlig Auction, som hol-
des i Fallentens Bopæl Fredagen 
den 9de, Løverdagen 10de og Man-
dagen den 12te April førstkommen-
de om Formiddagen Kl. 10, de Boet 
tilhørende Manufactur-, Urtekram- 
og Isenkramvarer, saa og nogle 
Quantiteter Brændevin, Mjød, Sæ-
be, Tjære, Tran og Olie m.m. 
 
Sidste Auctionsdag bortsælges tilli-
ge Fallentens Indbo, bestaaende af 
Meubler, Sengesteder, Sengeklæder, Linned, Kobber- og Jerntøi m.m. 
 
Trykte Fortegnelser ville 8 Dage før Auctionen være at erholde her paa 
Contoiret. 

Vordingborg den 13de Marts 1847. 
Oxenbøll 

 
 

I 1938 blev Vordingborg Landsogn  
og Vordingborg Købstad sammenlagt 

Af Verner Jensen, 1988, red. af Lis B. Jensen 
 

Den 1. april er det 50 år siden, Vordingborg Landsogn blev lagt sammen 
med Vordingborg Købstad. Forhenværende landsretssagfører og borgme-
ster, Frits Petersen var med ved forhandlingerne. 
 
Landsognet medbragte 8.402 kr. foruden en obligationsbeholdning på 
21.700 kr. Regnskabet blev overdraget til borgmester Lohff Rasmussen af 
sognerådsformand, H.C. Nielsen. 
Landsognet omklamrede nærmest købstaden. Primulavej, Solbakkevej, 
Fasanvej og Østervej mod øst var dele af landsognet foruden det meste af 

Isaac Meyers kone var søster til digteren M. 
A. Goldschmidts mor. Familien Goldschmidt 

boede også i Algades østre ende 
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Præstø Amtsavis 
og Avertissementstidende 

Red. af PET 
 

Præstø Amtsavis og Avertissementstidende blev udgivet 1847-49 af Jør-
gen Ove Willerup, der kom til Vordingborg i 1846 og etablerede sig som 
boghandler og bladudgiver. 
Avisen bragte i 1847 et par artikler, som vi bringer her. Dels om hoveriaf-
løsningen, dels om en auktion over en vordingborgkøbmands fallitbo. 

Fæstevæsnet og hoveriet var et spørgsmål, som satte sindene i kog lige 
fra omkring 1770, da Struense med et pennestrøg afskaffede det til gods-
ejernes store forbitrelse. Struense blev som bekendt henrettet i 1772, og 
hoveriet genindførtes. Det blev dog gennem årene efter stænderforsam-
lingerne sidst i 1830erne gradvist  afskaffet igen. Endelig afskaffet blev 
det først i 1919.                                      (Den oprindelige retskrivning er bibeholdt) 

Vordingborg den 10. Februar 1847 
 

Hoveriafløsning 
Naar en adelig Godsejer, der har saare meget at regjere over, gaar hen 
og gjør den ringe Velgjerning at lade Folk faae lidt mere Frihed ved at 
løsgive sine Bønder for Hoveri imod Vederlag, der endda sommetider 
kunne rejse en heel mængde Haar paa Hovedet – da seer man altid en 

Bønder på hoveriarbejde -  (google) 
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heel forskrækkelig Skraalen i Aviserne over en saadan Naade: Roes, Lov-
taler og Berømmelse flyde da ligesaa rigelig, som sød Mælk og Honning 
flød i Jødeland, da Joshua og Kaleb undersøgte dette Land for Moses. 
 
Den adelige Herre, især naar han tillige er riig, er gjerne omgiven af endeel 
Trompetere - der prægtig, ved at lade Basunen lyde over Lande og Vande - 
kunne lokke Smilet frem paa hans Kind og gjøre Folk bekjendt med hans 
Fortjenestligheder. 
 
Anderledes forholder det sig oftest med borgerlige Godsejere, som have 
mindre at regjere over, og derfor naturligviis falde mindre i Verdens Øjne - 
at sige de Verdensøjne, som kun kunne faae Syn paa jordisk, timelig Frem-
ragen. Her er det tidt den sande Fortjeneste, den ædle Handling, der selv 
bryder sig frem fra sit Skjul, ligesom den skjønne, beskedne Blomst: For-
glemmigei, som undertiden kan gjøre sig bemærkelig ved at titte frem over 
Engenes grønne Klædedragt. 
 
En Miils Vej fra Vordingborg ligger Snertingegaard med underliggende 
Bøndergods. Det tilhører Hr. Proprietær B. Lund. At denne Mand i Aaret 
1844 har frigivet sine Bønder for Hoveri imod den billige Godtgjørelse af 30 
Rbd. Sølv for hver Gaard, hvoraf der endog i Fæby gives nogle paa 8 til 12 
Tdr. Hartkorn, er ikke bekjendt for mange, fordi det aldrig er omtalt i noget 

Snertingegård ved Fæby -  (google) 
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Blad; maaske eiheller Regjeringen, der engang ønskede slige Oplysninger, 
veed noget derom, eftersom vistnok ingen Indberetning er skeet i saa Hen-
seende.  
 
Men ligesom det nu er den retskafne og upartiske Presses helligste Pligt at 
drage det Slette frem for Dagens Lys for at ofre det til den velfortjente Afsky 
og Straf, saaledes er det ogsaa dens Pligt at bringe det Fortjenstlige, det 
Prisværdige, det virkelig gode Eksempel til Kundskab i en Verden, hvor man 
sandelig ikke kan faa for mange gode Exempler. 
 
Naar vi derfor her have anseet det for vor Pligt at fremhæve Hr. Proprietær 
Lund, hvis Bønder glæde sig ved deres Godsejers Humanitet, som et godt 
Eksempel for Godsejere, saa ville vi kun tilføje det Ønske, at et saadant Ek-
sempel maatte virke befrugtende paa Steder, hvor det kunne være ønske-
ligt, at det maatte gjøre sig gjældende. 

 
Vordingborg den 24. Marts 1847 

Auction over Handelsvarer m.m. i Vordingborg 
 

Isaac Meyer havde købmandsgård i den østre ende af Algade
(Brænderigården). Han fik borgerskab i Vordingborg i 1803 og drev sin for-
retning som købmand og senere også brændevinsbrænder indtil 1847, hvor 
han gik fallit. I 2014 skrev Viggo Zuschlag en artikel her i bladet om Isac 

Meyer, som omhandlede Meyers liv som jøde og handelsmand i Vording-
borg og også fortalte om den fejde, der i 1819 førtes mod jøderne i Dan-
mark. Artiklen kan du finde i Guldgåsen nr. 1, februar 2014. 

Så vildt gik det for sig i København under 
Jødefejden i 1819. Noget lignende fandt 

sted i Vordingborg. -  (google) 


