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Færdselsuheld i Østerby på Fejø i 1951: 
En mand kom cyklende fra Skovvej og skulle ud på Herredsvej. Han var 
på vej til ”Damperen”, som afgik fra Dybvig Havn. Manden skulle til 
Maribo og foretage nogle indkøb. Da han svingede ud på Herredsvej, 
havde han ikke observeret, at der kom en bil tøffende fra Østerby - en 
Chevrolet årg. 1929 – med Fejø-indreg. nr. L. 1000. Han blev påkørt, og 
slynget hen over ”køleren” - og landede i grøften på modsatte side af 
vejen. Her blev han ”rejst op”, og sad så ”og sundede sig lidt” indtil man 
blev enige om, at køre ham en tur til doktor Rasmus. Det viste sig, at 
han var sluppet billigt, og efter lidt forbindinger og plaster, var han klar 
til ”at rejse videre”.  Han blev af bilisten kørt ned til ”Damperen” i 
Dybvig.  I Bandholm videre med damptoget til Maribo.  Han fik ordnet 
sine ærinder, og rejste sidst på dagen hjem til Fejø. Næste dag var han 
klar til at fortsætte markarbejdet. Cyklen kom dog ikke ”på vejen” igen. 

 
Færdselsuheld ved Bagermosen i 1958: 
En dag kom landmanden kørende i sin Chevrolet årg. 1931 ud fra sin 
indkørsel, som var på østsiden af Bagermosen. Da han svingede til højre 
ud på vejen, skulle han lige hilse og vinke til en cyklist, som netop kørte 
forbi. Ved denne uopmærksomhed ”glemte” han at rette bilen op, således 
at den fortsatte lige ud i Bagermosen. Han måtte derefter soppe i land, og 
skyndte sig så hjem for at hente et par heste til at trække bilen op igen. 
Det hele skulle gå lidt hurtigt for ikke at vække for megen 
opmærksomhed på øen. Kort efter fortsatte han sin køretur til Vesterby. 
Bonden var ikke vant til at køre på Lolland – da han en dag kom til 
Maribo, kom han til at køre den forkerte vej ind i rundkørslen – altså 
mod trafikken. En anden bilist råbte til ham, hvortil han på fejømål 
svarede: ”bar-bar-du, så kører jeg bare den anden vej næste gang”, 
hvorefter han luskede videre. 
 



Færdselsuheld i Vesterby på Fejø i 1967: 
En travl forretningsmand fra Sjælland var en aften på vej fra Østerby til 
færgen. Han var ikke særlig godt kendt på Fejø, og i skyndingen fik han 
ved Hjørnegården drejet til højre mod Skalø. Da han var lidt sen på den, 
blev der kørt stærkt. Hvor Skaløvej ved stranden drejer 90-grader t.v. 
kunne han ikke nå at dreje og fortsatte lige-ud og havnede 25 meter ude i 
havet. Det var mørkt og manden troede, at han var kørt ud i havnen ved 
færgen. Han skyndte sig at kravle ud af vinduet og op på taget af bilen og 
satte sig tilrette. Han tænkte, at det var dog skønt, at bilen var så tæt, at 
den kunne ”flyde” så længe.  Da der var gået en times tid kom en anden 
bilist forbi, og undrede sig over, at der holdt en bil parkeret med lys på 
ude i vandet. Han standsede op og tog kontakt til uheldsbilisten, som 
stadig sad på biltaget.  Da de havde ”snakket lidt sammen”, steg bilisten 
lidt slukøret ned af biltaget, og soppede i land på den lavvandede strand. 
Manden kom ikke med færgen den aften, men måtte leje et værelse på 
kroen. Bil og mand blev næste dag afhentet af Falck. 
Så vidt vides har manden ikke været på Fejø siden. 


