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I sne står urt og busk i skjul; 
det er så koldt derude; 

dog synger der en lille fugl 
på kvist ved frosne rude 

 
Ingemann 
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Hvem var Carl Wilhelm Gümoes senior? 
Af Viggo Jacobi Zuschlag 

 

I begyndelsen af januar måned 1827 blev flagene hejst på Petersgård i 
Sydsjælland. Anledningen var, at drengebarnet Carl Vilhelm Gümoes 
havde set dagens lys. Faderen var Hans Jacob Borch Gümoes, kontor-
assistent hos amtmand  Johan Sigismund Ludvig lensgreve Schulin, mo-
deren Elisa Hedvig født von Norup. Datoen var 7. januar. Hans Jacob 
var født 18. oktober 1796 i Karleby sogn, Falster Sønder Herred, Maribo 
Amt. Elisa fødtes den 30. november 1800 i Trolleshave, Fensmark sogn, 
Tybjerg Herred, Præstø Amt. 
 
Carl Vilhelm blev døbt den 8. juni 1827 i Kalvehave kirke med følgende 
faddere: Mademoiselle de Vos på Pedersgård, grev Schulin, fuldmægtig 
Schroll, kontorist Gjøe på amtskontoret. En fornem forsamling må man 
sige; der har nok været store dåbsgaver til lille Carl Vilhelm. 
 
Efter dåben flyttede familien til Præstø, hvor faderen, Hans Borch, blev 
ingeniør under amtet. Carl Vilhelm gik her til præst og blev konfirmeret 
1841 i Præstø kirke. Hans kundskaber blev af præsten sat til et g, hans 
opførsel til mg, altså en stille dreng med ikke alt for store kundskaber. 
 
I 1847 gik købmand Isack Meyer i Vordingborg fallit efter adskillige ind-
bringende år med alsidig handel med købmandsvarer - inkluderet bræn-
devin. Nu slog den daværende økonomiske krise til, og mange køb-
mænd gik ned. Nogle kilder mener, at købmand Aron Wulff fra Slagelse, 
der var gift med Isacks datter, Hanne, overtog en del af eller hele fallitbo-
et, andre kilder hævder, at det var konsul og købmand Hans Jacob 
Borch Gümoes fra Præstø.                            
                                                                                                                                                                                                                                                
I 1847 overtoges den ret store handelsvirksomhed i den østre del af Al-
gade formodentligt til en rimelig pris. Overtagelsen af fallitboet angik 
matr. nr. 131c, 132, 133, 134 og 135, som ligger indrammet af Algade og 
Riddergade helt ned til Glambæksvej. I dag stort set hvor Brænderigår-
den ligger plus grunde og huse i et bælte ned mod Glambæksvej. 
 
Den 6. december 1854 blev Carl gift med Birgitte Georgine Ankjær, dat-
ter af Søren Ankjær og Anna Sofie Richmeyer fra København. Parret 
flyttede ind i den gamle købmandsgård, som Carls far havde overtaget  
efter Isack Meyers fallit. I ægteskabet kom der følgende børn: Carl Vil-
helm Gümoes født 16. september 1855, død 15. maj 1915 i København, 
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Findes der nogen, der kan huske butikken og familien og 
evt. har billeder derfra, så er arkivet meget interesseret i at 
modtage eller låne disse – gerne sammen med en god hi-
storie. Slagteren hed i 1940 Gunnar Anders Ole Nielsen – 
han var født 18.04.1915 i Sværdborg. 

 

---------------- 

 

I Stuby – matr. 10 L – på Næstvedvej 161 lige før vejen til 
Næs – skal der have ligget en købmand – vi ved købman-

den hed Christian Hansen. 
Kortet her til venstre er et 
udsnit fra geodatastyrel-
sen. Er der nogen, der kan 
huske forretningen og evt. 
har et foto eller flere, er 
arkivet meget interesseret 
i at modtage eller låne 
disse – gerne sammen 
med en god historie. 

 

---------------- 

 
På hjørnet af Linievej og Kastrupvej skal der have været en 

kolonialhandel på 
matr. 4 ap – og ved 
siden af denne en 
smedie. På kortet 
her til venstre fra 
geodatastyre lsen 
kan man se place-
ringen i den blå 
ramme, som er ko-
lonialhandelen. Er 
der nogen, der kan 

huske forretningen og evt. har et foto eller flere, er arkivet 
meget interesseret i at modtage eller låne disse – gerne 
sammen med en god historie. 
 



18 

 

 
 
 

 
 
 
 
Stuby Fattiggard/Alderdomshjem – hvor lå den helt præcist? 

Jvf. folke-
t æ l l i n g e n 
1940 var det 
Matr. 6a – 
men det kan 
ikke passe - 
da det på 
det viste 
kort fra 
Geodatasty-
relsen ser 
ud til at væ-
re en sme-

die. I 1940 hed bestyreren Julius Sofus Nielsen – født 
20.03.1899 i Vordingborg. På lokalarkivet ved vi meget lidt, 
og vi er ikke i besiddelse af fotos – så arkivet er meget inte-
resseret i at modtage eller låne evt. fotos – gerne sammen 
med en god historie. 

-------------------- 
 

Stuby – Matr. 10 
m – slagterbutik. 
På dette kort fra 
Geodatastyrel-
sen kan man se, 
hvor den skal 
have været. Iføl-
ge folketællingen 
1940 skulle der 
have været en 

slagter her på hjørnet af Næstvedvej og Sct. Clemensvej. 

Fra arkivets gemmer 
Ved Lis B. Jensen 
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Hans Søren Sophus Gümoes født 9. februar 1858, død 30. maj 1861 i Vor-
dingborg, Hans Jacob Borch Gümoes født 17. juni 1860, dødsdato og sted 
ukendt og sluttelig Jens Peder Gümoes født 31. marts1862, død 10. oktober 
i København. 
 

 
Carl senior var nu storkøbmand og brændevinsbrænder i den østlige ende af 
Algade og blandede sig hurtigt i byens handelsliv. Folketinget havde vedta-
get en lov om udstrakt høkerhandel på tværs af bygrænserne, og handels-
standen i Vordingborg og Nyråd var samlet den 30. januar 1856 for at aftale, 
hvorledes man skulle forholde sig til den nye lov. Dette møde resulterede i 

Her på Algade og sydpå til Glambæksvej lå den store køb-
mandsgård  plus flere huse, lagre og haver, som  Hans 

Borch Gümoes overtog 1847. - (Billedets noget særprægede 
kvalitet skyldes, at det er et fotografi af et maleri) 
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oprettelsen af en ny forening af handlende i Vordinborg og Nyråd, som skul-
le værne og våge over handelstandens interesser med alle lovlige midler. Til 
bestyrelsen det første år blev valgt fire medlemmer, deriblandt Carl Vilhelm 
senior. Han var altså allerede her i 1856 trods sin unge alder et kendt ansigt 
i staden. 
 
Den 14. maj 1853 åbnede han sammen med sin kompagnon Beeker en bu-
tik i Vinhusgade i Næstved, hvor de solgte købmandsvarer. Også tændstik-
ker fabrikeret i Hamborg røg over disken. Efter den tid kaldte Carl sig også 
for fabrikant. Året efter trak Carl sig ud af forretningen, og 1. april 1862 trak 
Carl sig helt ud af firmaet. 
 
I Folketællingen af 1855 ses det, at Carl Vilhelms husstand består af i alt 13 
medlemmer, der repræsenterer alle sider af en købmandshandel: 
 
 
Carl Vilhelm Gümoes, 29 år, gift, fødested Kalvehave, købmand. 
Georgine Gümoes, 27 år, gift, fødested København, hans kone. 
Lovise Gümoes, 18 år, ugift, fødested Lindersvold ved Præstø, husjomfru. 
Ane Petersen, 24 år, ugift, f’ødested Kalvehave, tjenestepige. 
Christ. Smidt, 23 år, ugift, fødested Køge, handelsbetjent. 
Axel Drestrup, 17 år, ugift, fødested Roskilde, lærling. 
Philip Sørensen, 15 år, ugift, fødested Vordingborg, lærling. 
Peter Rasmussen, 29 år, ugift,  fødested Kastrup sogn, brænderikarl. 
Christian Abel, 21 år, ugift, fødested Kising sogn, brænderikarl. 
Jens Jensen, 21 år, ugift, fødested Udby sogn, brænderikarl. 
Jens Christoffersen, 42 år, gift, fødested Ørslev sogn, røgter. 
Hemming Hansen, 27 år, ugift, fødested Køng sogn, tjenestekarl. 
 
 
Det kan bemærkes, at hele tre medarbejdere arbejder med brændevinsfrem-
stilling. Da adskillige andre borgere i Vordingborg også fremstillede eller for-
handlede brændevin, har det altså været en temmelig stor post også hos 
Carl.  
Ellers er det handel med alle former for varer - ikke mindst trælasthandel, 
der har været på programmet på matriklen i mange år.  
 
Endvidere var der en lille vinstue og i baghuset en stald. Når bønderne kom 
fra øst, var det nemt for dem at stalde op hos Carl, inden man begyndte han-
delen mellem parterne. Det gav sikkert god omsætning med mad og drikke, 
når bønderne havde fået penge på lommen.  
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ofte går, kom der en periode med et skrantende marked og en del besværlig-
heder.   
 
Men - så skete der igen noget. En jyde fra Herning, Ingolf Jacobsen, var kom-
met til byen og etablerede TV Antenne Teknik. Han udvidede med Cabelcon i 
Ørslev og fandt således en niche til en virksomhed, der gjorde det langt lette-
re at installere kabler netop på det tidspunkt, da fællesantennerne indtog Dan-
mark.  
 
Efter en del år i USA med samme produktion vendte han tilbage til Danmark, 
og i året 1994 overtog Ingolf Jacobsen fra Cabelcon i Ørslev køkkenvirksom-
heden på Langøvej.  
 
Familien Jacobsen har sammen med svogeren Hjalmar Hansen gennem de 
senere år løftet virksomheden op til at være en af Danmarks mest sælgende 
inden for branchen. Hvordan man får en synkende skonnert rigget til med nye 
sejl, så man flot sejler videre og når først over målstregen, det vil Hjalmar 
Hansen helt givet komme nærmere ind på i sit foredrag den 15. marts i Kultur-
Arkaden. 

 

Alle er velkomne, og som altid er der fri entré. 
 

_____________ 
 

Generalforsamling 2017 
 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder torsdag den 20. april klokken 
19.30 den ordinære generalforsamling på KulturArkaden, Sydhavnen i Vor-
dingborg. 
 
Der er tradition for, at vi klokken 18.30 inden generalforsamlingen indleder 
aftenen med et foredrag af en af kommunens kendte ansigter. Det er med 
stor glæde vi i år kan byde velkommen til en gammel madsnedsundknægt, 
tidligere borgmester i Langebæk Geert A. Nielsen, der brød lidt med normer-
ne, på et tidspunkt stak udenfor bygrænsen og satte kursen mod Stensved. 
Udover at være en meget aktiv og vellidt skolelærer på en lokal skole, marke-
rede han sig også politisk i socialdemokratiet og formåede at blive kommu-
nens borgmester.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forenin-
gens sekretær i hænde senest 8 dage før. - Jørgen Larsen, Mads Jensensvej 
3, 4760 Vordingborg. Mail: madsjensensvej3@gmail.com 
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domskommissionens kraftige, hjælpende Haand .Med blødende Hjerte maae vi 
see paa, at vore Medmennesker i andre Lande døe Hungersdøden; men hos 
os, hvor der altid findes villige Øren og aabne Hjerter, haabe vi med Guds 
Hjælp, at saadant aldrig skal skee. Vi ere derfor overbeviste om, at Fattig-
domskommissionen og Byens Bestyrelse, der stedse viser et ædelt Sindelag 
mod dem, som Nød og Elendighed hjemsøger, vil række denne gamle, svage 
Kone den Hjælp og Understøttelse, hun høilig trænger til. 
 

__________ 
 
 

Foredrag 15. marts 2017 
Vordingborgkøkkenet har været på markedet i 50 år 

af Brian Devantie 

 
Vordingborgkøkkenet på Langøvej, en af Vordingborgs kendte og ældste er-
hvervsvirksomheder, kunne i året 2013 fejre 50 års jubilæum. I den anledning 
er det lykkedes Lokalhistorisk Forening og Vordingborg Bibliotek at få en aftale 
med direktør Hjalmer Hansen, der vil gæste KulturArkaden på Sydhavnen ons-
dag den 15. marts klokken 19.00 med et foredrag om livet og hverdagen i den 
ekspanderende virksomhed, der nu er toneangivende på det danske marked. 

 
Virksomheden startede, da den loka-
le snedkermester Preben Jensen 
sammen med fabrikant Jens Dehn i 
små lejede lokaler på Københavnsvej 
i 1963 gik i gang med at samle sven-
ske køkkenelementer. Efter et par år 
vendte Preben Jensen imidlertid tilba-
ge til sit erhverv.  
 
Jens Dehn fortsatte, og i 1965 bygge-
de han den store fabrik på Langøvej. 
Her begyndte han fremstillingen af 

egne elementer, og han fik hurtigt vind i sejlene. Energiske konsulenter i en 
fantastisk salgsafdeling sørgede for, at man mange steder rundt om i Køben-
havn fik installeret nye køkkenelementer fra den ekspanderende virksomhed i 
Vordingborg. - Fremstødet førtes over storebælt til Jylland, hvor der blev opført 
flere satellitfabrikker, der samlede køkkenelementer. I en periode så det ud til, 
at byen, der ellers var kendt fra Valdemarernes tid ikke mindst på grund af Gå-
setårnet, snarere skulle blive kendt som ”byen med køkkenet”: Nåh - det er jo 
der, de gode køkkener kommer fra! - Det var et sandt eventyr, men som det så 
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Vordingborg Tømmerhandel blev grundlagt 1858-59 af seks storkøbmænd i 
byen deriblandt Carl Wilhelm.  Den gamle kongeby udviklede sig stærkt  bå-
de bygningsmæssigt og befolkningsmæssigt, så der var også brug for en 
trælasthandel. Samme år købtes Algade 36, hvor den gamle Rytterkaserne 
havde holdt til.  
 
Adskillige udvidelser fulgte, og også et savværk blev etableret. Det er egent-
ligt mærkeligt, at Carl medvirkede til oprettelsen af den nye trælasthandel, 
idet han jo selv solgte træ fra sin købmandsgård i Algade. 
 
Byens indbyggerantal var i 1870 omkring 2.200 med en stigende tendens.  
Hospitalet på Oringe blev indviet i halvtredserne, togforbindelsen mellem 
Næstved og Vordingborg blev etableret omkring 1870, broen over Masned-
sund blev bygget, og jernbanestationerne i Vordingborg og Masnedsund 
kom til. 
 
Den 22. maj 1865 kundgør Carl i den lokale avis, at hans badehus ved Hans 
Hansens bro står til afbenyttelse for de ærede abonnenter mod betaling. 
Badning fandt sted både ved Færgehavnen i Masnedsund og ved kysten 
mellem Nordhavnen og godsejer Wassards godsbro. Her forbydes i 1866 al 
badning, så længe sæden er på marken. Også Carl havde vanskeligheder 
med badegæster. I en meddelelse i den lokale avis i 1864 skriver han: De to 
unge herrer, der for et par aftener siden benyttede badehuset ved Hans 
Hansens bro, iturev nedgangen til vandet og lod døren stå åben, advares 
mod slige besøg. Det vil have en ufrivillig udvisning til følge. Underskrevet 
C.W. Gümoes. 
 
Undervisning i svømning var meget efterspurgt af Realskolens elever, og de 
ønskede sig en bro, der kunne bruges hertil. Der var ganske vist ikke noget 
officielt fag, der hed svømning, men denne aktivitet blev ved flere skoler ind-
draget som en del af gymnastikundervisningen. Ønsket kom for kommunal-
bestyrelsen den 6. juni 1867 og nød fremme. Man enedes om en svømme-
flåde med fast forbindelse til land enten ved Færgehavnen i Masnedsund 
eller ved Nordhavnen i Vordingborg. To bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den 
ene var Carl Wilhelm, blev udpeget til at foretage sig det fornødne med hen-
syn til bemyndigelser og aftaler, og de fik tilladelse til at trække udgifterne fra 
kæmnerkassen.   
 
I 1869 købte Carl Algade 8, en gammel købmandsgård bygget omkring 
1700, i dag beliggende på hjørnet af Chr. Winthersvej og Algade.  Den har 
været tæt på den vestlige byport, hvor bønder og handelsfolk fra det store 
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opland vest for byen kunne tørne ind, stalde op og ellers handle og spise. En 
del af den gamle købmandsgård ligger stadig på Algade og regnes for at 
være byens ældste bygning. Der var i 1869 en hel del mere jord til parcellen, 
men nybygninger og vejåbning - Chr. Winthersvej blev åbnet i 1935 - har 
gjort, at den ene længe af den gamle købmandsgård ligger noget klemt. I 
dag er der indrettet et bykontor i den gamle bygning. 

 
Rosenfeldt Gods ejede Nygårds Mølle lige vest for byen. Her havde Carl haft 
forpagtning af mølleriet i en årrække og betjente både godset og omegnens 
bønder med alt forefaldende mølleri. Den 27. november 1874 nedbrændte 
møllen imidlertid til grunden, og Carls tid som møller var slut. 
 
Carl har, mens han var i Vordingborg, været en kendt handelsmand, som 
havde mange kunder i alle områder både i og udenfor byen. Han overlader 
det meste til sin søn, Carl Wilhelm Gümoes (1855-1916), men det er en an-
den historie. 
 
I begyndelsen af 1890erne flyttede Carl og hans kone til København, hvor 
hun var født. De kom til at bo i Ryesgade, indtil Carl døde den 28. marts 
1900. Han blev begravet fra Vordingborg Kirke den 4. april 1900 og gravlagt 
på den gamle kirkegård i Vordingborg. 

Den gamle færgehavn i Masnedsund. - Her i området 
havde Carl indtil flere badehuse til afbenyttelse imod 
betaling. (Omkring 1870, Vordingborg Lokalarkiv).  
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da den indeholder Forfatterens Forelæsninger for unge Landmænd ved 
Agerdyrkningsinstitutet i Sachsen. – Prisen vil ikke overstige 9 Mk. 

 
 

Vordingborg 10de Marts 1847 
 

I følgende artikel træder Jørgen Willerup frem som beskytter af samfun-
dets små og svage. Hans appel til byens bestyrelse og fattigdomskommis-
sionen er gribende og nok bevidst skrevet som et meget følelsesbetonet 
debatindlæg. 
 

En Vansmægtende gammel Enke i Vordingborg 
 

Enke efter afdøde Toldbetjent Kalmberg i Vordingborg, Ane  Marie Kalm-
berg, faaer om Ugen eet Brød at leve af. I aarlig Pension  efter sin Mand 

faaer hun 10 Rbd. 
Dette tilsammen 
er alt det, hun har, 
og med hvilket 
hun skal forskaffe 
sig Ophold og be-
tale sin  Huusleie. 
 
Hun er syg, saa 
syg, at Lægen har 
erklæret, at hun 
vanskelig vil kun-
ne kureres, og hun 
er ret snart 69 aar 
gl. Før har hun 
ved sin Rok selv 
kunnet hjælpe til 
sin Forsørgelse; 
men nu er hun 
gammel og svag, 
paa Grænsen af 
”Støvets Aar”. Hun 
har et par Gange 

af Fattigdomskommissionen faaet 24 Sk. til om Ugen; disse ere fratagne 
hende, fordi man sandsynligvis ikke har været bekjendt med hendes san-
de Stilling. Hun er saaledes en virkelig Nødlidende, der trænger til Fattig-
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Ungdomsminder af F. Paludan Müller – Revideret Udgave, 1 Rbd. 24 Sk. 
 
H.C. Andersen: Digte, gamle og nye – Nye Udgave, 1 Rbd. 2 Mk. 
 
Informatoren og Aristokraten – en Hverdagshistorie, oversat fra Svensk 
 
Niels Juul og hans Samtid – 2den Deel 
 
C. Molbech: Das Herzogthum Schleswig, in seinen geschichtlichen Verhält-
nis zum Königreich Dänemark und zu Holstein 
 
Th. Overskou: Folketheatret 
 
Alverdens Eventyr, fortalt for Børn – 1ste og 2det Bind, 2det Oplag 
 
G.F. Ursin: Logarithmer med 4 Decimaler 
 
Prædiken paa anden Søndag i Aaret 1846: Det velgjørende ved at fæste sit 
Blik paa Døden og Forgjængligheden 
 
 
Publikums opmærksomhed henledes herefter på, at man foruden 
ovenstående værker kan erhverve sig følgende mere praktiske artikler: 
 
I bogladen faaes almindelig Brev-, Contoir- og Formularbog af Grüner  
 
Skudsmaalsbøger faaes bestandigt hos Bog- og Papirhandler Willerup i Vor-
dingborg 
 
Subscription paa Petzholdts almeenfattelige Agerdyrkningschemie modta-
ges i Vordingborg Boglade. – Bogen forudsætter aldeles ikke chemiske 
Kundskaber hos Læserne; men er netop beregnet paa Læsere uden disse, 
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Hans kone flyttede efter begravelsen til Vordingborg og bosatte sig i den 
gamle købmandsgård i den østlige del af byen, hvor hun tidligere havde 
boet. Hun døde den 11. november 1901 og blev begravet fra Vordingborg 
Kirke den 16. november og gravlagt ved siden af sin mand på den gamle 
kirkegård i Vordingborg. 
 
Det har desværre ikke været muligt at skaffe fotos eller andet billedmateria-
le af ægteparret Carl Wilhelm Gümoes senior og hans hustru.  
Kilder: Vordingborg Lokalarkiv (Gjeddes nedskrivninger), Verner Jensens 
Vordingborgbøger, V.Z. arkiver.  
P.A. Klein: Vordingborg Købstads historie, folketællinger og kirkebøger fra 
Vordingborg og København, Google, matrikelkort. 
 

____________ 
 
 

Vi skruer tiden hundrede år tilbage 
Red. af Brian Devantie 

 
Jeg har netop været omkring biblioteket, hvor jeg fandt bogen, ”Frederik 
Teists erindringer fra Vordingborg i 1920`erne”.  
 
Frederik Teist, der var jurist, kom i efteråret 1924 til Vordingborg. Han skil-
drer i sine erindringer det bedre borgerskab i de første årtier af 1900-tallet. 
Det fremgår med al tydelighed, at der blandt det bedre borgerskab var liv og 
glade dage, og at der dengang var stor afstand mellem velhavende kredse 
og den almindelige befolkning. 
 
Fra sin barndom i Rønne fortæller Teist, at der på øen hinsides som regel 
var to tjenestepiger i et velhavende hjem. Der var jo også mere end nok at 
gøre med rengøring, fyring i kakkelovne og den daglige pasning af petro-
leumsovne og lamper. En kokkepige fik på det tidspunkt 10 kr, en stuepige 
måtte nøjes med 8 kr. 
 
For tjenestefolk var tilværelsen dengang ensbetydende med, at man stod 
klar klokken 6-7 om morgenen og kunne se frem til 12 timers arbejde. Hu-
sets gamle vaskekone mødte klokken 4 om morgenen for at tænde grue-
kedlen og var først færdig ved 18-tiden. Foruden kosten fik hun hver gang 
en krone, der senere blev forhøjet til 1 1/2 kr. At hun var særdeles tilfreds 
hermed fremgår af de breve, hun sendte sin mor også efter, at mine foræl-
dre var flyttet fra Bornholm, fortæller Teist. 
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Frederik Teist var 25 år, da han kom til Vordingborg. Det var i efteråret 
1924, og frem til nytåret 1932 var han fuldmægtig hos overretssagfører 
Knud Salicath. 
 
På omtrent det højeste punkt i Algade lå Sparekassen for Vordingborg og 
Omegn, som havde til huse i en gul 2-etagers bygning med en midterport. 
I stuen til venstre for porten havde sparekassen sine lokaler, til højre hav-
de dens bogholder, sagfører Strange, sin lejlighed samt kontor for sin be-
skedne sagførervirksomhed.  
 
1. salen, som var en rigtig gammel patricierlejlighed, var overladt overrets-
sagfører Salicath som tjenestebolig i hans egenskab af direktør i Spare-
kassen; han havde også sine kontorer i lejligheden.  
 
Til rådighed for sagførervirksomheden havde vi tre lokaler, fortæller Fr. 
Teist. Salicaths eget kontor, stort og lyst, som havde en indmuret boks, 
man kunne spadsere ind i. Den stammede fra den tid, da Præstø Amts-
stue lå i Vordingborg og holdt til i ejendommen. 
 
Så var der et ganske lille fuldmægtigkontor med matte glasruder, fordi der 
ifølge nogle forhistoriske servitutter ikke måtte være udsigt over naboens 
gårdsplads - og endelig et større forkontor ud mod gaden.  

Vordingborg set fra Oringen omkring 1935 
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Vordingborg 1847 
Red. af PET 

 
I lokalarkivets samling af eksemplarer af Præstø Amtsavis fra 1847 finder 
man mange interessante beretninger fra en tid, der ligger næsten 170 år 
tilbage. Avisen blev udgivet 1847-49 af Jørgen Ove Willerup, som kom til 
Vordingborg i 1846 og etablerede sig som boghandler og bladudgiver. - 
Læs mere om Jørgen Ove Willerup i Guldgåsen nr. 2 fra april 2016. 
 

Vordingborg 8de Februar 1847 
 
Boghandler Jørgen Willerup har en annonce for nyligt udkomne bøger i sin 
avis. Her ses, hvad der dengang havde det læsende publikums interesse. 

Literaire Nyheder 
Fra pressen er udkommet og faaes i Bogladen i Vordingborg: 
 
Carl Bernhardts Krøniker fra Kong Christian den Andens Tid – 3 Dele 

Villerups Boghandel 
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Da sagfører Teist var med til at opgøre boet efter apotekeren, fik han der-
igennem kendskab til, hvor mange vinkendere, Gøtzsche havde fourneret 
med sine vine.  I sit testamente havde han bestemt, at hans efterladte vin-
beholdninger skulle tilbydes hans nære venner til (”Det tør jeg godt antyde,” 
skriver Teist) det, som man ved reklamesalg ville kalde uhørt billige priser! 
 
Folk fra den lokale vinklub havde - en skøn sommerlørdagsaften - sammen 
med flere andre på hjemvejen fra en sammenkomst været temmelig livlige. I 
hvert fald så livlige, at nogle medborgere, der havde følt sig forstyrret i de-
res nattesøvn, indgav en anmeldelse til politimesteren. 
 
Næste dag ringede den ellers såre stilfærdige politimester Blitger sagfører 
Teist op. ”Vil de venligst lige komme over på mit kontor.” Det skete naturlig-
vis. Vel ankommet forelagde politimesteren Teist anklagen og spurgte 
blandt andet om, hvem der havde deltaget i aftenens fornøjelser.  
 
”Tja,” sagde Teist, ”det kan jeg da godt fortælle dem. Foruden mig selv,” og 
så begyndte han at remse navne op på de deltagende: ”Begge dommerfuld-
mægtige, Deres egen fuldmægtig .....”  
 
Længere nåede Teist ikke. Skyndsomst rejste Blitger sig og lukkede døren 
til forkontoret, så gravalvorligt på sin gæst og sagde: ”Jeg tror, vi dropper 
den sag, landsretssagfører! Og derved blev det.  - Joh, dengang fandtes der 
også menneskelig forståelse. 
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I det sidste sad ved et dobbelt skrivebord de to kontordamer. I øvrigt optoges 
kontoret af store reoler, der først og fremmest var fyldt med alle de sager og 
akter, som en skatterådsformand allerede dengang var belemret med. 
 
Salicath kom som ung jurist til Vordingborg som byfogedfuldmægtig og by-
rådssekretær, men i 1913 tog han sin bestalling og nedsatte sig som selv-
stændig overretssagfører. Med tiden var han blevet sognerådsformand, med-
lem af direktionen for sparekassen og for hospitalet på Oringe og endelig 
godsforvalter for de Colletske godser.  
De Colletske godser er primært Katholm på Djursland og Lundbygård. Det er 
sædegårde med adskillige gårde og huse under sig. Overretssagfører Sali-
cath i Vordingborg var i flere år godsforvalter for familien Collet.  
Selskabeligheden, provinsselskabeligheden, var dengang noget for sig selv 
og spillede en meget betydelig rolle for livet i Vordingborg. Frederik Teist har  

oplevet at være til middag 9 dage i træk, som han skriver. Den 10. dag om 
morgenen, hvor han mødte på arbejde, bad Salicath ham gå hjem for at sove 
ud, det var vist det, han mest af alt trængte til. 
Der var folk i byen, som havde private vinkældre, der rummede 1.000-2.000 
flasker gode vine. 

Til højre bag bilen ses Sparekassen for Vordingborg og 
Omegn. - Navnet skimtes på gavlen 
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Ved de mange sammenkomster var der sjældent mindre end 5-6 lækre ret-
ter. Man begyndte som regel ved 18-tiden. Efter en lækker middag blev der 
arrangeret bridgeaften. Ud på aftenen blev der serveret whisky og soda og 
ved 23-tiden te, dog kun sjældent natmad. 
 
I en by som Vordingborg med 5-6.000 indbyggere skulle man tro, man i åre-
nes løb ville træffe forskellige mennesker fra forskellige kredse, men det var 
ingenlunde tilfældet. Det var næsten altid de samme mennesker fra den 
samme kreds, der sad omkring bordene, og det var sjældent, at nye menne-
sker dukkede op.  
 
Det var helt givet en følge af den stærke ”lagdeling”, der dengang gjorde sig 
gældende i provinsbyerne. Og dog, det bedre selskab i Vordingborg var 
takket være den herregårdsrige omegn trods alt afvekslende nok. 
 

Nord for byen lå den gamle ham-
merichske gård, Iselingen. I guld-
alderen var den jo et af samlings-
stederne for datidens malere og 
forfattere. Det skinner så tydeligt 
igennem, når man læser gade-
navnene i de nyere udstykninger i 
den østlige bydel. Det er her, 
man kan nikke genkendende til 
P.C. Skovgårdsvej, Hammerichs-
vej, D.G. Monradsvej, Jørgen 
Roedsvej og mange flere.  
 
Den sidste af denne slægt på 
Iselingen var etatsråd Johannes 
Hammerich, der solgte godset i 
1912. På dets jorder ved Kalve-
havejen blev der bygget en kæm-
pevilla, hvor hans enke, den 
gamle etatsrådinde Hammerich, i 
Fr. Teist tid boede. Hver aften 
ved 20-tiden blev hun kørt i sin 
enspænder ind til apoteker 
Gøtzsche, der boede på Kirketor-
vet. 
 

Overretssagfører Salicath 
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Under besøget hos den gamle 
apoteker, der var næsten blind, 
læste hun højt for ham og drak 
en kop the, inden hun igen rulle-
de hjem. 
 
Næsten enhver provinsby havde 
en matador, som man så særligt 
op til. Det var folk, der uvilkårligt, 
måske uden at vide det selv, 
satte sit præg på det samfund, 
de levede i og med.  
 
Dette var også tilfældet i Vor-
dingborg, hvor lige netop apote-
ker Gøtzsche var manden, der 
blev lagt mærke til. 
 
Efter som løjtnant at have delta-
get i den sidste slesviske krig i 
1864 købte han kun 28 år gam-
mel apoteket i Vordingborg. Han 
overtog det efter apoteker 
Schow. Han drev apoteket i 25 
år, - ”men jeg blev sgu træt af 
det pilletrilleri,” sagde han og 
solgte apoteket til apoteker Mon-
berg.  
 
Gøtzsche deltog aktivt i det loka-
le liv og var således medlem af 
byrådet i over 25 år, ligeledes var han i bestyrelsen for Kalvehavebanens di-
rektion med titel af formand. Han var dekoreret med Ridderkorset og Danne-
brogsmændenes Hæderstegn. Han døde den 11. juli 1927. 
 
Apoteker Gøtzsche boede og døde i den store, hvide gård på Kirketorvet, 
hvor der senere blev kommunekontor. Efter salget af apoteket gik han over til 
at være vinhandler. Denne virksomhed drev han med stor dygtighed og for-
måede at skabe en aktiv og respekteret vinhandel, der blev kendt over det 
ganske land. 
 

Etatsråd Johannes Hammerich 


