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En præsteskæbne i Kirke Hyllinge – med 
forbindelse til Rye-Kirke Sonnerup
Af Flemming Damgaard Larsen,
lokalhistoriker, regionsråds- og kommunalbestyrelsesmedlem.

”Du vandringsmand hvem du end er, læs her…”, sådan 
indledes, på latin, indskriften på den ligsten, som kirkegæn-
gere går henover , når de møder til gudstjenester eller andre 
kirkelige handlinger i Kirke Hyllinge Kirke. Ligstenen ligger 
nemlig stor og markant og fylder hele bredden på gangen, 
der fører op gennem kirkerummet. Den er ikke til, at komme 

udenom. Ligstenen, der er af sort kalksten, blev lagt i 1662 over præsten Hans Hansen 
Fieraas (1615-1661), der var død mandag, den 8.juli 1661, 46 år gammel. Hans efter-
følger i embedet i Kirke Hyllinge-Lyndby pastorat, Jørgen Møinichen (1637-1724), 
blev kaldet straks efter, ordineret søndag, den 25.august 1661 og indsat søndag, den 
1.september.

På den tid havde præsteenker den ret, at de i et år efter præstens død fik del i præste-
embedets indtægter, herunder, at kunne blive boende i præstegården, selv om den nye 
præst flyttede ind. Det gjorde også Hans Hansen Fieraas´ enke, Kirsten Mortensdat-
ter Hove (o.1623-1699). Det betød også, at den nye præst og formandens enke kunne 
komme til, at se hinanden dybt i øjnene, når de gik så tæt op ad hinanden til daglig. 
Det skete også for Jørgen Møinichen og Kirsten Mortensdatter Hove. Det siges dog 
på følgende måde: ”deres hjerter sig således have føjet, at de anno 1662 den 3.februar 
er blevet med hinanden trolovet til den hellige ægtestands begyndelse …”. Den nye 
præst og præsteenken blev gift i Kirke Hyllinge Kirke, søndag, den 8.juni 1662. Altså 
levede Kirsten Mortensdatter Hove i enkestand i nøjagtig 11 måneder. Det var Hans 
Hansen Fieraas`efterfølger, både som præst og ægtemand, Jørgen Møinichen og hans 
kone, der lagde ligstenen i Kirkegulvet til minde om den forrige præst. Det fremgår 
også af ligstenens latinske indskrift.

Jørgen Møinichen kom til, at sætte mange spor i Kirke Hyllinge-Lyndby i de mange år 
han var præst, i alt 63 år; det længste tidsrum nogen præst har siddet i Kirke Hyllinge 
Præstegård.

Længere oppe i kirken, nemlig i sakristiet, hænger en mindetavle, som Jørgen Møini-
chen lod ophænge omkring år 1700 i Kirke Hyllinge Kirke, over fire efter hinanden 
værende præster i Kirke Hyllinge-Lyndby, som havde det tilfælles, at de var gift med 
to kvinder, en moder og hendes datter. De to første af præsterne var gift med moderen 
og de to næste var gift med datteren, som var datter af den første af de fire præster. 
Den sidste af de fire præster, som bliver mindet på mindetavlen var Jørgen Møinichen 
selv. Han og Kirsten Mortensdatter Hove havde allerede året efter deres giftermål, 

Flemming Damgaard Larsen
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nemlig 7.søndag efter Trinitatis, 
d.v.s. søndag, den 2.august 1663 
barnedåb i i Kirke Hyllinge Kirke, 
men der var ikke blot èt barn, men 
et tvillingepar, en dreng og en pige. 
Drengen fik navnet Hans og pigen 
Margareta. Drengen blev opkaldt 
efter moderens første mand og pigen 
efter sin farmor. Det var meget 
fine folk, der stod faddere den dag 
i Kirke Hyllinge Kirke. Jørgen 
Møinichen havde det med, at omgås 
det finere københavnske borgerskab. 
Den søndag stod ved døbefonten i 
Kirke Hyllinge kirke, bl.a. general-
prokurør (enevældskongens øver-
ste juridiske embedsmand) Peder 
Scavenius (1623-1685), kongens 

livlæge Henrik Møinichen (1631-1709) (bror til Jørgen Møinichen) og Peder Schuma-
cher (1635-1699), senere bedre kendt som Griffenfeld. Det var på den tid Griffenfeld 
lagde grunden til sin stærkt stigende magt i statsadministrationen. Han var lige blevet 
ansat som kongens bibliotekar og arkivar. Fra da af steg den ambitiøse Griffenfeld i 
graderne, til han endte som rigskansler. Han faldt i 1676, hvor han dømtes til døden, 
men på selve den fastsatte henrettelsesdag benådede kongen ham med livsvarigt fæng-
sel. I årene forud havde Kirke Hyllinge-præsten drevet tæt omgang med ham. Jørgen 
Møinichen havde det med, at skrive lejlighedsvers på enten latin eller dansk til folk, 
han gerne ville hylde når lejlighed bød sig. I stuerne i Kirke Hyllinge præstegård blev 
der også skrevet mange vers til Griffenfeld. Men fjerpennen lå stille, da Griffenfeld 
blev dømt.

Tilbage til begyndelsen, Jørgen Møinichens fødsel. Han var født lørdag, den 30.sep-
tember 1637 i Malmø, der jo indtil 1658 var dansk. Faderen var bartskærer, havde 
en vis kirurgisk uddannelse og drev barbervirksomhed i Malmø og flyttede i 1638, 
året efter Jørgens fødsel, med familien til København, hvor faderen praktiserede, som 
barberkirurg. I alt fik Jørgen Møinichen 10 søskende.

Allerede som 3-årig, i 1640, blev Jørgen Møinichen sat i skole for bl.a. at lære ka-
tekismus. Som 7-årig blev der holdt huslærer til ham og hans brødre i hjemmet og i 
1648 kom han i latinskolen, hvor han gik til 1656, hvor han tog studentereksamen. 
Latinskolen var Metropolitanskolen i København. Herefter var det universitetet, der 
optog hans tid. Han studerede teologi med tilknyttede klassisk-sproglige og filosofiske 
fag. Efter de normerede tre år, afsluttedes med attestats, der betød at han havde ret til 
at søge præsteembede. Det gjorde han imidlertid ikke, men blev i stedet hører, d.v.s. 

Griffenfeld (1635-1699)
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adjunkt, ved Metropolitanskolen. 
Det skete i december 1660. Det var 
herfra, at han året efter blev kaldet 
af rigsråd Niels Trolle, ejeren af Ry-
egaard, der havde kaldsret til Kirke 
Hyllinge Kirke. Jørgen Møinichens 
examination foregik i Køge og blev i 
ærkebiskoppens fravær, foretaget af 
biskoppen i Stavanger i Norge. Hans 
ordination foregik også i Køge. Selve 
indsættelsen, som præst blev fore-
taget af provsten i Voldborg herred, 
nemlig sognepræsten i Sæby, Hans 
Pedersen (-1666).

Af børnene døde sønnen Hans i en 
ung alder på hjemrejse fra London. 
Datteren Margareta, blev som 19-årig 
gift med præsten i nabosognet Rye, 
Søren Dolmer (o.1637-1708), der var 
blevet enkemand. En datter af dette 
ægteskab, Maren Sørensdatter Dol-
mer (1684-1742) blev gift med med 

Jørgen Møinichens efterfølger i Kirke Hyllinge, 
Christen Stark (1672-1745). Det betød, at Jørgen Møinichens kone var i familie med 
alle seks præster, der sad i Kirke Hyllinge Præstegård fra 1582 til 1745, nemlig ved, 
at først blev Kirsten Mortensdatter Hoves morfar præst, dernæst hendes far, så hendes 
stedfar, derefter hendes første mand, hendes anden mand og til sidst hendes datterdat-
ters mand. Af dette spand på 163 år, sad alene Jørgen Møinichen, som før nævnt, som 
præst i de 63 år.

Samme år som han blev præst i Kirke Hyllinge-Lyndby, 1661, tog han baccalaureus-
graden, som var en lavere akademisk grad, der erhvervedes efter forsvar af en dispu-
tats. I 1677 blev han magister, hvilket vil sige, at han forsvarede doktorgraden ved det 
filosofiske falkultet ved Universitetet.

Jørgen Møinichens mani med at skrive digte ved enhver lejlighed, specielt til kendte 
og ansete mennesker, gjorde også at den berømte videnskabsmand Niels Stensen 
(1638-1686) fik sit lykønskningsdigt, da han vendte hjem til Danmark i juli 1672. Men 
også de adelige på egnens herregårde blev hyldet gennem Møinichens digte.

Selv kongelige fik hyldestdigte, der var skrevet i Kirke Hyllinge Præstegaard. Da ryt-
terstatuen af Christian den Femte (1646-1699) blev rejst på Kongens Nytorv i 1688 

Christian den 5. (1646-1699)
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skrev Jørgen Møinichen bl.a. i sin romantisering af den enevældige konge:

”Den bly-blå skønne hest bærer Nordens store konge
Den femte Christian, som bør prises af hver tunge”.

Men Christian den Femtes søn og efterfølger, Frederik den Fjerde (1671-1730), blev 
også hyldet med Kirke Hyllinge-digt, da han i 1709 kom hjem fra sin Italiensrejse. 
Kongen fik overrakt digtet af Jørgen Møinichen, i hvilket, der bl.a. stod:

”Lyksalig Danmark stat op, nu kongen kommer
 ……

Gid Kongen leve må i mange år med styrke
I fred og Konge-fryd! At vi må ham dyrke…”

Jørgen Møinichens svigersøn, præsten i Rye-Kirke Sonnerup, Søren Dolmer døde i 
1708, hvorefter Jørgen Møinichen satte ham et minde, et epitafium, i Rye Kirke.

Jørgen Møinichen havde taget ved lære af sin Rye-svigersøn. Søren Dolmer havde i 



9

1698 ladet opføre en ny skole i Kirke Sonnerup. Løsholtet med inskription om, at det 
var Søren Dolmer og hans kone Margareta Møinichen, der havde bekostet og foræret 
skolehuset befinder sig nu på Bramsnæsvigskolen i Ejby. Jørgen Møinichen lod såle-
des opføre et skolehus i Kirke Hyllinge, på præstegårdens ager, nord for præstegården. 
Løsholtet over døren gav han følgende inskription: ”Aar 1724 er dette hus opført til 
Skolehus, og Gud fordømme dem, som bruger det til andet”. (Løsholtet er senere 
havnet på museum i Aarhus). Det er på dette sted Kirke Hyllinge Skole stadig ligger. 
Denne gave er nok den betydeligste, som han har skænket sine sogne.

Men der er andet, der stadig minder om Jørgen 
Møinichens præstetid og virke. I Lyndby Kirke 
satte han i juli år 1700 en ny altertavle op: den 
barok-altertavle, som findes i Lyndby Kirke. 
Udenfor, satte han på kirkeskibets sydvæg 
et solur, som stadig viser dagenes lyse timer, 
selvom det er ”stillet” til at vise næsten 1½ time 
forkert. Men meningen er god nok.

I 1681 blev Kirke Hyllinge-præsten udnævnt til 
provst over Voldborg herreds provsti. Med sine 

da 20-årig erfaring som præst blev det nu Jørgen Møinichen, der skulle føre tilsyn med 
sine kolleger, provstiets præster. Det kom han til i næsten 44 år.

I sit 87. leveår i 1724 var Jørgen Møinichen mæt af dage. Han døde lørdag, den 
13.maj. Da var det nøjagtigt 25 år siden hans Kirsten var død, idet hun døde i begyn-
delsen af maj måned 1699. I de sidste to år af sit virke havde han haft en hjælpepræst, 
nemlig Christen Stark, der, som tidligere nævnt, blev hans efterfølger og som blev gift 
med hans datter-datter.

Så yderligere en lang årrække 
frem rullede der Møinichen-blod 
i Kirke Hyllinge Præstegaard. 
Det var heller ikke det værste, 
der kunne ske, for Jørgen Møini-
chen fik det skudsmål, at han var 
”brav og agtværdig”.

Flemming Damgaard Larsen                                                        

Solur på Lyndby Kirke

Tveje Merløse Kirke syd for Holbæk. Det menes, at Kirke 
Hyllinge så sådan ud, med to tårne, da Jørgen Møinichen var 
præst i Kirke Hyllinge.
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Vi svarer altid - hele døgnet
Ring og aftal et møde 
på telefon: 46 35 08 69

Familieforretning siden 1977
Vi hjælper med alle former 
for begravelser og bisættelser

Gratis
uforpligtende møde 
vedrørende Min sidste vilje

Kirke Hyllinge Begravelsesforretning 
Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge 
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

     Bestil på: 46 40 10 20
     Bygaden 21, 4070 Kr. Hyllinge

ÅBNINGSTIDER 
 man - tors kl 15.00 - 21.30

       fre - søn    kl 12.00 - 21.30
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Hvor ligger skellet?
Af Steen Skyggebjerg, landinspektør

Skal du rejse nyt hegn, bygge til eller opføre en carport? Så er 
det nødvendigt at kende skellets beliggenhed. 
Carporten ønskes sædvanligvis placeret så tæt på skel som 
muligt. I sommerhusområder vil det være i byggelinjen 2,50 m 
fra skellet, i helårsområder kan den opføres i skel. I Ejby har 
vi lidt forskellige bestemmelser, så kig først i lokalplanen. På 
strandsiden af Ejby Strandvej er bestemmelserne ens, uanset 
om der er tale om en sommerhus- eller helårsgrund. Her kan 
carporten placeres 2,50 m fra skel, mens beboelsesbygninger 

skal placeres mindst 5 m fra skel. Er der ingen lokalplan, gælder byggelovens alminde-
lige bestemmelser.

Ingen del af carporten eller tilbygningen må overskride skellet eller byggelinjen. Heller 
ikke tagrenden, selvom det kan være fristende – og desværre ofte ses.

Du kan måske selv finde skellet. I de fleste nyere udstykninger er skellet markeret 
med skelrør – jernrør med skelmærke i messing eller rustfrit stål. Træk en snor mel-
lem skelmærkerne, og du er godt på vej. Men du kan også være godt på vej til en større 
ansvarspådragende fejl hvis skelmærkerne ikke står korrekt. De ses ofte flyttet lidt hvis 
der tidligere har været rejst hegn eller fortaget jordarbejder eller – heldigvis sjældent – er 
flyttet bevidst. Det er dit ansvar, at du trækker snoren korrekt. 

I de ældre udstykningsområder, specielt på strandsiden af Ejby Strandvej, kniber det ofte 
med antallet af skelmærker. De kan være rustet væk, påkørt og fjernet, eller have været 
lavet af træ – i sidstnævnte tilfælde er der næppe meget at komme efter.

Kan du ikke finde skelmærkerne, eller er du i tvivl om placeringen i øvrigt, er der kun 
én ting at gøre: Ring efter landinspektøren – han har monopol på alt der drejer sig om 
skel. Han vil da rekvirere de oprindelige udstykningsmål fra Geodatastyrelsen, ikke bare 
på selve den aktuelle grund, men også på naboejendommene. Kan han ikke umiddelbart 
finde skelmærkerne, eller stemmer de af en eller anden grund ikke sammen, vil det være 
nødvendigt at foretage opmålinger på naboejendommene – ingen må blive ”snydt”. 

Kan man ikke bare bruge kommunes kort, som vi kan finde på kommunens hjemme-
side? Nej, det vil være en stor fejl. Desværre ses tit, at der projekteres ud fra disse kort, 
hvorfor det da også går galt. Kommunens kort er – lidt forsimplet sagt – blot et luftfoto 
hvorover man har lagt matrikelkortet efter bedste evne. I området vest for Ejby Strandvej 
giver det visse steder fejl i kortet på mere end 2 meter. Derfor kan man også opleve, at 
ens egen carport ser ud til at ligge delvist inde hos naboen, uden at det reelt er tilfældet. 
Kommunens kort er et oversigtskort, intet andet. Der er igen kun en ting at gøre: Ring til 
landinspektøren.

Steen Skyggebjerg
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Vi byder dig velkommen til Borrevejlecenteret, hvor vi bl.a. kan tilbyde 
et stort udvalg af dagligvarer til        , frisk brød fra bageren, blomster, 
benzin samt mulighed for overnatning på vores campingplads.

Borrevejlecenteret - Hornsherredvej 3 - 4060 Kirke Såby  - Tlf. 4640 0140 - borrevejle@spar.dk - borrevejlecenteret.dkt

...helt lokalt!

Borrevejle 
c e n t e r e t
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Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06  
SALG og REPARATIONER

Hegn
Ved rejsning eller udskiftning af hegn, skal man være opmærksom på, om der er tale om 
fælleshegn, egne hegn eller indre hegn.
Fælleshegn står i skel, og vedligeholdes af de to grundejere i fællesskab.
Eget hegn står langs med skellet i en afstand af op til 1,75 m fra skellet. Eget hegn ved-
ligeholdes af grundejeren på begge sider, men skal følge hegnslovens bestemmelser om 
højde, varsling ved udskiftning mv.
Indre hegn står mere end 1,75 m inde på egen grund. Her gælder hegnslovens bestem-
melser ikke.

Sædvanligvis er der tale om fælleshegn. Men et fælleshegn kan meget vel stå lidt ved 
siden af det matrikulære skel. Det sker, når grundejere i fællesskab sætter nyt hegn uden 
at kende skellets beliggenhed, men bliver enige om, at ”det nok er heromkring”. Eller 
den ene grundejer ensidigt rejser hegnet, og for en sikkerheds skyld lidt inde på egen 
grund. Så har vi balladen, når den ene ejer vil bygge til så tæt på skellet som muligt. 
Landinspektøren tilkaldes, og konstaterer, at hegnet stå 0,5 m inde hos naboen. Kan man 
så bygge 0,5 m fra hækken, eller skal man følge det matrikulære skel, som stammer fra 
den oprindelige udstykning? Det kommer helt an på, hvor længe hegnet har stået forkert. 

Hævd
Der vindes hævd på jord, hvis det har været benyttet uimodsagt gennem mere end 20 år. 
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Klinik for fodterapi 

Klinik for fodterapi v/ Mette Nielsen 
Bygaden 17 
4070 Kirke Hyllinge 

Tlf. 46 40 32 80 
info@fodbehandling.net 
www.fodbehandling.net 

Professionel og kompetent behandling af erfarne fodterapeuter 

Følg os på Facebook: Klinik for fodterapi Kirke Hyllinge 
 

• Fodbehandling 
• Bøjlebehandling 
• Indlæg 

 
Tilskud til behandlinger med Sygesikring Danmark, sygesikringstilskud til bl.a 
diabetikere og tilskud til pensionister fra Kommunen. 
 
 

• Akupunktur 
• Pålægning af neglelak ved fodbehandling 
• Salg af produkter 

 

Åbent for konsultation mandag – fredag efter aftale. 
 
 Gavekort til behandlinger udstedes på klinikken. 
 
 

                         Annette Steen Nielsen                              Mette Nielsen                             Hanne Møller-San Pedro 
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Hvis begge grundejere har troet, at skellet lå i hækken, og hækken har stået der i mere 
end 20 år, ja, så er der vundet hævd, og den uheldige nabo mister jorden. En lille krølle 
er, at man faktisk ikke behøver være i god tro for at vinde hævd. Knap så sympatisk 
måske, men den er god nok!
Hvis man er vidende om, at hækken står forkert (står inde hos én selv), og man vil imø-
degå at der vindes hævd, er det ikke nok blot at sige det til naboen. Der skal ske en aktiv 
modråden (der må ikke udvises passivitet). Begynd at slå græsset mellem hækken og det 
matrikulære skel, eller så radiser på arealet. 
Hævd skal man ikke spøge med. Problemet kan ikke ligge uimodsagt blot fordi det er lidt 
ubehageligt at tale om, og derfor godt kan vente til i morgen. Pludselig fanger bordet, og 
det dårlige naboskab har grobund. 
Landinspektøren vil fastlægge det skel, han mener er korrekt. Dvs. enten det oprindelige 
matrikulære skel (0,5 m fra hækken), eller han vil fastlægge det i hækken, fordi han me-
ner, der er vundet hævd. Er naboen ikke tilfreds med afgørelsen, kan skelfastlæggelsen 
prøves af en uvildig landinspektør i en såkaldt skelforretning – og det er ikke billigt.

Hævd er kompliceret. Ovenstående er kun en ultrakort overordnet beskrivelse, der langt 
fra er dækkende.
 
Hævdsbegrebet omfatter også brugsretshævd og servituthævd. Det betyder f.eks., at der 
kan vindes ret til at gå på en sti til stranden, hvis man kan bevise at have gjort det i al-
derstid, hvilket er 45 – 50 år. Ikke mere om det i denne artikel – det åbner bare Pandoras 
æske.

Hvad nu hvis…
Hvad nu hvis tilbygningen er opført for tæt på skellet, eller endnu værre, ind over skel-
let?
Hvis du er kommet for tæt på skel, er der mulighed for at opnå dispensation. Men regn 
ikke med det! Måske kan du få dispensation mod, at der på naboejendommen tinglyses et 
såkaldt byggeretligt skel, som naboen skal acceptere. Lad os tænke, at du har bygget 2,30 
m fra skel, hvor du skulle have holdt dig 2,50 m fra skellet. Altså en overskridelse på 20 
cm. Det byggeretlige skel betyder da, at naboen ved fremtidigt byggeri på sin grund skal 
rykke yderligere 20 cm ind på egen grund ud over de sædvanlige 2,50 m. Altså 2,70 m 
fra skellet ud for den forkert placerede bygning på nabogrunden. En pragmatisk og billig 
løsning, der imidlertid kræver velvilje fra naboen – det er ikke noget kommunen bare kan 
presse ned over naboen.

Den korrekte måde at løse byggelinje- eller skeloverskridelsen på, er selvfølgelig at flytte 
/ tilrette det ulovlige byggeri. Eller foretage en arealoverførsel, dvs. købe det nødvendige 
areal af naboen. Men er naboens hus belånt op over skorstenen, skal panthaverne spørges 
– de mister jo sikkerhed fordi grunden bliver mindre. Og vil de ikke være med, eller kun 
acceptere mod ekstraordinært afdrag, så har vi igen balladen, og er tilbage ved nedrivnin-
gen.
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Hvad koster en skelfastlæggelse?
Landinspektørens arbejde afregnes efter timetakst. Giver han en fast pris, har han for-
mentlig taget forbehold for eventuelle småproblemer. Men er der ingen dikkedarer ved 
skelfastlæggelsen, er 5.000 kr. et godt bud. Men ærlig talt, det hører til sjældenhederne. 
Et mere gennemsnitligt bud er 10.000 kr. Begiver vi os ned vest for Ejby Strandvej, hvor 
landinspektøren kan blive nødt til at inddrage flere naboejendomme, kan det sagtens 
blive det dobbelte – eller det, der er værre. 
Går det helt galt med skelfastlæggelsen, og en skelforretning bliver rejst, jf. ovenfor, 
ligger prisen op mod 100.000 kr. – bl.a. fordi en advokat skal inddrages. Omkostningerne 
til en skelforretning kan ved hegnssynets medvirken blive delt mellem de involverede 
grundejere. Men til gengæld dækker de flestes hustandsforsikring en skelforretning, så 
check forsikringen inden du rejser sagen. 

Står du for at købe en ny ejendom, og er du i tvivl om, hvor skellet ligger, så få indføjet i 
slutseddelen, at skellet skal afsættes af en landinspektør. Det kan spare mange penge og 
ærgrelser på sigt. 

PS: Forfatteren er pensioneret landinspektør, med et utal af skelfastsættelser på bagen – 
både de nemme, og dem, hvor naboerne er røget i totterne på hinanden.

Hovedgaden 40 
4050 Skibby 
Tlf.: 47 52 82 42
skibby130@apoteket.dk

Hovedgaden 42 B 
3630 Jægerspris
Tlf.: 47 50 34 26
130jfa@apoteket.dk

Jægerspris 
Fasan Apotek

Skibby Apotek
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“Kan jeg skifte efternavn til Ejby?”
På bogudsalget i år købte jeg for nylig en bog udgivet i 2015 
med titlen “Guld og bedrag” skrevet af journalist Henrik Denta. 
Bogen er baseret på virkelige begivenheder i årene 1938- 1939 
op til den tyske besættelse af Danmark og handler om en top 
hemmelig aktion, der skulle bringe Danmarks guldbeholdning i 
nationalbanken til et sikkert sted i udlandet.

Kun den ansvarlige minister kendte til denne historiske begiven-
hed. Politikerne og offentligheden blev ikke informeret, hvilket 
var meget usædvanligt.
En af hoved initiativtagerne til aktionen var nationalbankens 

daværende direktør C.V. Bramsnæs. Bogen var spændende læsning, men også hoved per-
sonens efternavn fangede min interesse. Hvem var han og hvordan kunne halvøens navn 
blive brugt som efternavn?

C.V. Bramsnæs
Det er historien om en person, der trods beskedne 
kår, hjulpet af et klart hovede og en usædvanlig 
arbejdskraft og karakterstyrke, opnår de højeste 
poster i samfundet - uden tilsyneladende at blive 
imponeret af sig selv og uden at sætte sin ungdoms 
idealisme over styr.

Carl Valdemar Bramsnæs (1879 - 1965) blev født i 
Ågerup sogn, Holbæk amt og udlært som typograf 
på Holbæk Amts avis i 1898. Ophold på Askov 
højskole i flere omgange og arbejdede efterfølgende 
på forskellige aviser i sjællandske byer, sidst i Kbh.. 
hvor han 1904 - 07 var medlem af sin fagforenings 
bestyrelse og fandt sit poliske ståsted som socialde-
mokrat.
Begyndte som 27 årig at læse i 1906, student i 
1908, hvor han også efter bevilling skiftede sit 
efternavn Christensen ud med Bramsnæs. Indvalgt 
1909 i Frbg. kommunalbestyrelse og var rådmand i 
perioden 1919-24.

Han afsluttede sin uddannelse som cand. polit i 
1914 og fik arbejde i Statistisk departement og 
senere fra 1918 et lektorat i socialpolitik ved Kbh. 
universitet. 

C.V. Bramsnæs var en fremtrædende socialdemokratisk politiker i mellemkrigs- årene. Han 
var medlem af landstinget 1918-39 som partiets ordfører i sager af økonomisk art.

Jens Hansen

Den yngre C.V. Bramsnæs, som ca 29-30 
årig i 1908-10.
Kreditering:  B 24650 fotograf: Elfelt 
København, Odense stadsarkiv
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Finansminister i den socialdemokratiske regering under Stauning 1924-26 og
igen i perioden 1929-33 indtil han efter eget valg trådte tilbage i protest mod krone devalu-
eringen -  en del af kompromiset med Venstre og en vigtig del af kanslergadeforliget.

Stauning - regeringen  29.04.1924.
Stående fra venstre: 
landbrugsminister M. Bording, kirkeminister P. Dahl, forsvarsminister L. Rasmussen, 
trafikminister J. Friis-skotte, handelsminister C.N. Hauge, justitsminister K.K. Steincke, 

Siddende fra venstre: 
minister for offentlige arbejder Nina Bang, udenrigsminister Carl Moltke, Statsminister Th. Stauning, 
socialminister. F.J. Borgbjerg og finansminister C.V. Bramsnæs.

Kreditering:  Topfpto / Ritzau Scanpix



19

Bramsnæs var en stærk finansminister, der holdt de øvrige ministerier i kort snor. Gen-
nemførte en række væsentlige reformer bl.a skulle de øvrige ministeriers bevillings 
ønsker gå gennem finansministeriet, før de blev forelagt Folketingets finansudvalg. 
Etablerede dermed den position, som ministeriet har i dag ved at være en slags over-
ministerium i økonomiske spørgsmål.

I 1936 udnævnt til første direktør i Nationalbanken -  en stilling han beklædte til 1949. 
Han var en indflydelsesrig og selvstændig Nationalbankdirektør. Under regeringskrisen i 
1942 efter Staunings død var han på tale som statsminister foreslået af alle partier med de 
tyske myndigheders accept. Efter en samtale med den tyske rigsbefuldmægtigede Werner 
Best takkede Bramsnæs dog nej til posten, som i stedet blev overtaget af Erik Scavenius.

Bramsnæs har bestridt en række betydelige poster bl.a. formand for Foreningen Norden 
fra 1939-60 og formand for Arbejdernes oplysningsforbund i 25 år.

Skift af efternavn 
Hvorfor ønskede at han at skifte efternavn til Bramsnæs, da han var 29 år gammel?

C.V. Bramsnæs omtaler ikke baggrunden for navneskiftet i bøgerne “Min slægts historie” 
1963 eller erindringerne “En broget tilværelse 1965. 

Den manglende omtale kan synes en smule underlig. Måske ville han gerne fæstne sin 
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Autoriseret Kloakmester

stedlige oprindelse (Ågerup er i dag smeltet sammen med Vipperød og ligger ikke langt 
fra Bramsnæs halvøen) og ønskede samtidig, grundet sine politiske ambitioner, et navn 
med større genkendelighed i offentligheden.

Det første argument kunne sagtens bruges som den officielle årsag til navne- skiftet, men 
det må forblive en hemmelighed. Ihvertfald udnyttede han den mulighed, der senere bød 
sig.

Efternavnet Bramsnæs er, ifølge Danmarks Statistik pr 1 januar 2019 baseret på
data fra CPR registeret, båret af kun 22 personer i hele Danmark.jf. tabel 1 over
efternavne. Det er ikke muligt at sige noget præcist om, hvorvidt alle stammer fra C.V. 
Bramsnæs familien. C.V blev gift med Henriette Henriksen fra Ruds-Vedby i 1912 og 
sammen fik de i alt 5 børn - så helt usandsynligt er det ikke.
Desuden blev efternavnet beskyttet ved navneskiftet i.h.t gældende lov. 

Iøvrigt kan man af tabel 1 tydeligt se, hvor almindeligt det i en periode var at tage et 
efternavn fra det område man boede i. Alle de angivne byer, gårdnavne og områder eksi-
sterer i Lejre kommune eller omegn, men de samme navne kan forekomme andre steder 
i Danmark. Derfor er de angivne antal ikke entydige for Lejre kommune. F.eks  øen 
lindholm - en ubeboet ø syd for Orø - benytter 1053 personer dette navn som efternavn. 
Dette skyldes næppe “vores øde ø”, men vi ved at navnet forekommer adskillige steder i 
landet. 
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Efternavne pr. 01.01.2019 i Danmark baseret på by, gård og område-navne i Lejre 
og omegn.

Byer Antal 
personer 

Sted / områ-
der

Antal 
personer 

Ejby 89 Bakkegård 2
Ferslev 176 Bramsnæs 22
Gershøj 6 Bredvig 156
Herslev 4 Bøgebjerg 240
Holbæk 129 Egholm 810
Jenslev 1 Krogstrup 216
Karleby 33 Lindholm 1053
Kyndby 8 Mosevang 16
Langtved 42 Nordmark 25
Lejre 58 Pilegård 6
Lyndby 24 Ryegaard 4
Roskilde 20 Sandvad 168
Rye 493 Selsø 12
Skibby       58 Skovgård 119
Sonnerup 7 Vestby 22
Sæby 2 Svanholm 207
Venslev 3 Vestby 22
Østby 23 Vigen 52

1)  Købsteder markeret med:    
  
2)  Gårdnavne markeret med: 
  
3)  Områder markeret med: 

Data fra CPR trukket via hjemmesiden:
www.dst.dk/da/statistik/emner/befolkning-og-valg/navne/hvormange
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Kig efter hybridmærket, 
når du køber bil

Toyota Holbæk
Niels H. Ebdrup A/S
Tåstruphøj 1 · tlf. 59 43 63 30
www.toyota-holbaek.dk

Din lokale tømrer i Kirke Hyllinge
Se mere på https://tømrernissen.dk

TLF.: 40 12 20 07
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Egholm er det næstmest benyttede med 810 personer efterfulgt af Bøgebjerg med 240 
personer. Også Krogstrup og Svanholm ligger forholdsvis højt på listen med h.h.v. 216 
og 207 personer. 

Tidligere var det også meget populært at benytte gårdens navn som slægtsnavn og senere 
efternavn.  “Øgenavne” blev også brugt til at identificere personer.
I perioden op til 1828 kunne der ofte være adskillige personer med nøjagtig samme navn 
bosiddende i området, derfor brugtes gårdens navn eller evt. vedkommendes håndværk 
som et andet kaldenavn.

Det hyppigst benyttede gårdnavn er Skovgård med 119 prs.

Højdespringeren blandt bynavnene er Rye med 493 prs efterfulgt af Ferslev med 176 
prs og købstaden Holbæk med 129 prs.  Ejby indtager 4 pladsen med 89 personer.  Af 
tabellen fremgår også,at købstaden Roskilde med 20 prs. ikke var et særligt eftertragtet 
efternavn i ældre tid.
 
Hvornår blev efternavnet fikseret?
Første gang myndighederne forsøger at fiksere slægtsnavnet er i forbindelse med dåbs-
forordningen af 1828, hvor barnet udover fornavn nu også skulle “benævnes med det 
familie-eller stamnavn, som det i fremtiden bør bære” typisk faderens efternavn.

Det gav anledning til mange protester fra især landbefolkningen, da det brød med de 
gamle navngivnings principper. Derfor blev forordningen ikke helt overholdt, heller 
ikke i kirkens regi. Den noget flydende tilstand efter 1828 forordningen fortsatte indtil 
kulturministeriet i en skrivelse fra 1856 slog fast, at de valgte navne nu var bindende for 
alle følgende slægts led.
De dominerende navne blev helt naturligt de -sen navne altså patronymer, der var dan-
net af den lille gruppe af mest almindelige fornavne: Jens, Niels, Hans, Peter, Anders 
og Christen. De nye retningslinier var først for alvor indarbejdet henimod slutningen af 
1800 tallet hos landbefolkningen.

I 1904 fik Danmark sin første egentlige navnelov, hvor det blev muligt at få navneforan-
dring ved øvrighedsbevis. Det var denne lov C.V. Bramsnæs gjorde brug af ved sit skift 
af efternavn i 1908.

Hensigten med loven var at bidrage til et mere varieret navne forråd. 
Enkelte navne var på forhånd beskyttede, nemlig navne “på fortjente mænd” men alle 
navne, som inden 1 juli 1905 blev anmeldt til justitsministeriet, blev optaget på en liste 
over beskyttede navne sammen med visse reserverede navne på fast ejendom f.eks. Ro-
senborg og Christiansborg m.v..
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Personlighed kan ikke 
købes for penge

Book et møde på 

59 45 42 41

Men heldigvis har gode mennesker 
det med at fi nde hinanden. 

Kig forbi banken, eller ring og book 
et møde med Kim. Så giver han et 
økonomitjek og en snak om dine 
muligheder – helt uforpligtende.

Spar Nord Holbæk   |   Slotsvolden 7   |   holbaek@sparnord.dk



25

Helt nye efternavne kunne tilføres den beskyttede liste efter bevilling og således blev 
Bramsnæs efternavnet beskyttet.

Loven indeholdt også den såkaldte “samtykke paragraf”. Den foreskrev, at man kunne 
antage et beskyttet navn, hvis samtlige bærere gav deres samtykke. Det var daværende 
tidspunkt vanskeligt at gennemføre, hvis der f.eks skulle indhentes accept fra 100 andre 
personer helt bortset fra, at det dengang var uhyre bøvlet at opspore dem. Ordningen blev 
derfor sjældent benyttet.
Kritikken af loven gik først og fremmest på, at når først et efternavn var blevet beskyt-
tet,  kunne samme efternavn ikke benyttes af andre personer selvom familien i gennem 
generationer var blevet kaldt det samme, men ikke havde fået det registreret rettidigt.
 
For at omgå dette opstod begrebet “mellemnavn”, som 1904 loven slet ikke opererede 
med. Juridisk betragtes mellemnavnet som et fornavn og her kunne man bruge alle de be-
skyttede navne og nærmest kalde sine børn, hvad man ville. Så resultatet blev ofte, hvis 
efternavnet Skovgård var  beskyttet, at Niels Hansen blev til Niels Skovgård Hansen.
  
Navneloven er siden blevet lempet i 1961, som gav adgang til at benytte moderens 
pigenavn eller et af bedsteforældrenes føde navne.  Derimod blev adgangen til at antage 
mellemnavne strammet.
Flere lempelser kom til fra 1982, idet der blev ligeberettigelse mellem moderens og 
faderens navn samt adgang til at antage navne tilbage til de 8 oldeforældres. For 1’st 
gang siden 1828 blev det nu tilladt, at søskende får forskellige efternavne, derfor er det 
naturligt at begrebet slægtsnavn, er erstattet af efternavn i loven.

Ved etableringen af det centrale personregister  (CPR) i 1971 blev der registreret i alt 
80.000 forskellige mellem - og efternavne.
I bogen “ Danske efternavne - betydning, oprindelse, udbredelse” 1985 påviste Georg 
Søndergaard at de 10.000 mest almindelige efternavne dækker 85% af befolkningen. Pa-
tronymerne (-sen navne) dominerer fortsat det danske navnesystem i overvældende grad 
trods ihærdige forsøg på lempelser igennem de sidste 200 år.

Navneskift efter den nye navnelov.
 
Den nyeste navnelov er fra 24.12 - 2015 og det er derfor den, der skal afgøre, om jeg kan 
skifte efternavn til Ejby.

Som det fremgår af tabel 1, bærer ialt 89 personer dette efternavn pr 01.01.2019.
Som hovedregel gælder, at såfremt efternavnet Ejby bæres af 2000 personer eller 
færre, er navnet beskyttet og kan derfor ikke tages af enhver. Man kan checke “listen 
over frie efternavne”, om det ønskede efternavn er disponibelt.
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Skibby Røgeri
Industrivej 6, 4050 Skibby

Tlf. 27 64 22 96 

- Også salg til private –
Åbent dagligt fra kl. 7.00 til ca. 13.30

Lørdag fra 9.00 til ca. 13.00
Søndag når jeg er her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varmrøget laks m/peber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røget ålefilet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røget sild 
 

Røget makrel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røget makrel 
 

Røget norsk laks 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røget norsk laks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Røget hellefisk 
 

Gravad laks 
 
 
 
 
 
 
 

Gravad laks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røget ål  

Skibby Røgeri 
Industrivej 6, 4050 skibby 

______________________________ 
 

Tlf. 47 52 72 04 - Fax 47 52 72 32 
Email: firma@hejnfelt.dk 

Web: www.hejnfelt.dk 
______________________________ 

 
- Også salg til private -  

 
Åbent dagligt fra kl. 6.00 til ca. 14.00 

Lørdag fra kl. 7.00 til ca. 10.00 
Søndag fra kl. 8.00 til ca. 10.00 
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Et beskyttet efternavn kan herefter kun opnås i disse tilfælde:
1) Navnet har tidligere været dit efternavn. Det gælder også et efternavn, du har båret i  
 et tidligere ægteskab.
2) Navnet bæres eller har været båret af dine forældre, bedsteforældre oldeforældre eller  
 tipoldeforældre.
3) Navnet er eller har været dit mellemnavn.
4) Navnet er din stedforældres efternavn.
5) Navnet er din plejefars eller plejemors efternavn.
6) Hvis du efter ovennævnte punkter kan tage et efternavn med en kønsbestemt endelse.
7) Navnet er et beskyttet efternavn, som du ikke har tilknytning til, men du har fået  
 samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. 
 Du skal have kendskab til dem, der bærer navnet og du skal selv indhente samtykke  
 fra dem.
8) Din mors eller fars fornavn med patronymendelse (-datter, -søn)
9) Et af dine forældres-, bedsteforældres fornavne eller din ægtefælles fornavn, hvis  
 selve navnet stammer fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for-og efternavne.

Nydannede efternavne, der ikke allerede findes som efternavn, skal der ansøges om at få 
godkendt f.eks Ejbo, Ejbybro, Ejbyholm eller Ejbylund.

Da jeg ikke kan opfylde nogen af de ovenstående punkter, er det desværre ikke muligt at 
få ændret mit efternavn til Ejby.
           
  
Kilder:   
1) ”Find dine rødder”,  Politikens håndbog i Slægtshistorie af Hans H. Worsøe, 2.oplag 1988 
2) “Min slægts historie” Forlaget Fremad af C.V. Bramsnæs
3) “Erindringer: En broget tilværelse”, Forlaget Fremad af C.V.Bramsnæs
4) Oluf Bertolt, Vagn Dybdahl: C.V. Bramsnæs i Dansk Biografisk Leksikon 3.udg.,Gyldendal 1979-84. 
5) Danmarkshistorien.dk Carl Valdemar Bramsnæs
6) Historisk Tidsskrift. bind 12. række, 2 af Povl Bagge: Anmeldelse af C.V Bramsnæs Erindringer.                                      
7) Statsforvaltningen navneloven af 24.12.2015 https://www.statsforvaltningen.dk/site efternavne.
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Året der gik med Ejby Bylaug
Så er endnu et år gået. Året har været fuldt af aktiviteter, som 
Ejby Bylaug har stået for. Hvad er vi for en størrelse ?

Ejby Bylaug blev stiftet 13 maj 1935. Den gamle mødding 
blev omdannet til byplads, hvor den ligger den dag i dag, 
over for Shell. Bylaugets formål er at varetage borgernes 
fælles interesser i Ejby og omegn. Vi sidder en folkevalgt 
bestyrelse med en Oldermand som overhoved. Vi afholder 10 
bestyrelsesmøder om året, som går på skift mellem besty-
relsesmedlemmerne. Der bliver der planlagt de forskellige 
arrangementer, som vi har gennem året. Også problemstillin-

ger eller borger ønsker bliver gennemgået og arbejdet videre med. Og hvad arrangere 
vi så : 
Fastelavn for børnene er en fast begivenhed, også i år 2019 afholdes den i  Brams-
næsvighallen. Datoen er den 2 marts.  
En tradition har gennem flere år været vi sætter flag alle’ op gennem byen, når der er 
konfirmation. Det er der også i 2019 med hjælp fra 6 årgang på Bramsnæsvigskolen. 
Vi påtænker også have flag alle’ på ’’soldaternes dag ’’ fra 2019.
I juni blev der lavet storskærm, når Danmark spillede fodbold til VM. Fin tilslutning 
også til finalen til håndbold VM. Noget der helt sikkert vil blive gentaget.
Skt. Hans bål ved Nagels rende, i samarbejde med Bramsnæs sejlklub, er også en 
tilbagevendende begivenhed og er et stort tilløb stykke hvert år uanset vind og vejr.
Sommerfest på havnen, i år den 17 august, er også blevet en tradition. 
Ca 400 besøgende gennem dagen, hvor der grilles og budt op til dans med levende 
musik. Et samarbejde med Ejby havnelaug, som ikke kan lade sig gøre uden deres 
hjælp.
Fællesspisninger, vinsmagning og portvinssmagning med gourmetmad i forsamlings-
huset og det sidste nye : Danse aften den 23 marts kl 18:00. Alt dette laves i samar-
bejde med vores kultur gruppe i bylauget.
Juletræ for børnene bliver der også lavet. I 2018 mødte ca 75 børn op med deres 
forældre og bedsteforældre i multisalen ved Bramsnæsvig hallen. Vores Præst Birgit 
Svendsen fortalte Juleevangeliet, der blev danset om juletræet, leget med vores 

Søren B. Hansen

Sommerfest på Ejby havn august 2018 om aftenenAhlgade 38  |  4300 Holbæk
www.femilet.dk

F E M I L E T 
H O L B Æ K

et besøg 
værd
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Fastelavn 2018 - årets Katte 
konge og dronning

Sommerfest på Ejby havn august 2018 i 
dagtimerne

Fastelavn 2019 tøndeslagning i hallen.
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Ejby Bylaug
Prisen for udlejning af diverse effekter i 2019:

 Medlemmer Ikke medlemmer

Flagstænger 25,- kr.  30,- kr

Æresporte 40,- kr. 50,- kr. 

Havestole 10,- kr. 15,- kr

Pavilloner (4 x 8 m) 500,- kr.   700,- kr. 

Slush-ice maskine 600,- kr. 800,- kr. 

Popcorn maskine 500,- kr. 700,- kr. 

Henvendelse til: 
Poul Rævdal    Tlf.: 30 38 10 97.

Nissemor og uddelt godteposer.
Ny tradition bliver er : Juletræet 
bliver tændt en 1 december , hvor 
vi serverer gløgg, ved bypladsen.
Endnu en ny fælles aktivitet er 
den 31 marts, hvor vi invitere og 
afholder Ren By i samarbejde 
med Naturfredningsforenin-
gen. Vi deler byen op og sam-
ler skrald, så vi har Danmarks 
reneste by. Efter opsamling vil 
Bylauget servere pølser og lidt til 
ganen. Vi mødes på havnen.
Ydermere arbejdes der på at få 
hjertestarter sat op i byen og få 
bussen til at køre til Ejby og ikke 
stoppe i Rye.
Hos Bylauget kan du leje Flag, Æresporte, Slush ice maskine og Popcorn maskine til 
festlige lejligheder. Du kan også få byens flag op på bypladsen, når du ønsker det.
Se alt dette nærmere på vores hjemmeside eller på Facebook.
Et medlemskab til Bylauget koster kun 100 kr pr husstand og giver rabatter til de 
forskellige arrangementer gennem året, samtidig støtter du en forening som skaber 
fællesskaber i byen.

For Ejby Bylaug
Søren Bo Hansen

Fastelavn i Bramsnæsvig hallen 2019
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Små ting kan gøre en stor forskel...
...så hvorfor ikke få det hele med?

Klik ind på www.seniorhørelse.dk 
og læs mere om hørelse og 
medlemsfordele.

Ð Skruer du højt op for tv’et? 
Ð Synes du folk mumler?
Ð Har du svært ved at høre i større forsamlinger? 
Så har du muligvis en hørenedsættelse

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen.  
Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning. 

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. 
Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600  
eller via vores hjemmeside www.bahc.dk

Første 
besøg er altid

GRATIS
og du får også en 

måneds gratis 

afprøvning.

Centrumgaden 11  •  2750 Ballerup
Hovedgaden 25  •  4050 Skibby
Bækkeskovvej 4  •  2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

O
ti
co
n

ce
rtificeret høreklinik

Ældre Sage
n

Oticon samarbejder 
med Ældre Sagen for 
tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup 
Hovedgaden 25 . 4050 Skibby 
Bækkeskovvej 4 . 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Små ting kan gøre en stor forskel... 
...så hvorfor ikke få det hele med?

Første
besøg er altid

GRATIS
og du får også en

måneds gratis
afprøvning.

➤ Skruer du højt op for tv´et?
➤ Synes du folk mumler?
➤ Har du svært ved at høre i større forsamlinger?

Så har du muligvis en hørenedsættelse
Vi har mange års erfaring som uafhængigt hørecenter. Hos os er du i trygge hænder 
med den samme hørespecialist under hele forløbet.

Vi har fl ere forskellige mærker at vælge imellem og vi hjælper dig med at fi nde 
den bedste høreløsning med fokus på dine behov og ønsker.

Da det er vigtigt for os, at du hører godt hele vejen, yder vi løbende 
opfølgning som naturligvis er gratis.

Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25690600
eller via vores hjemmeside www.sundhørelse.dk

Oticon samarbejder 
med Ældre Sagen for 
tryghed hele vejen.

Klik ind på
www.seniorhørelse.dk 
og læs mere om hørelse 
og medlemsfordele.

Jill Larsen indehaver
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Hasse Hedegaard
Olaf Kristiansensvej 3, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 29 45 17 21 -  hhskovservice@gmail.com

HH Skovservice

Træfældning Vinterservice

Grøn service

Stubfræsning
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Ejby prisen 2018

Ejby Bylaug uddelte Ejby prisen 2018 ved en fuld besat fæl-
les- spisning i Ejby og omegns forsamlingshus, hvor omkring 
80 borgere deltog.

Bylauget havde opfordret borgerne i lokalsamfundet til at 
nominere kandidater til årets pris, Prisen er en anerkendelse 
og et skulderklap til en forening, en person eller en aktivitet i 
byen, der gør noget særligt positivt for lokalsamfundet.

Der var 7 nominerede og årets modtager af Ejby prisen blev 
Poul Rævdal - et kendt ansigt i lokalsamfundet, som deltager i stort set alle arrange-
menter. 

Poul Rævdal var nomineret for sine 
mange gode initiativer i Ejby og som 
der meget betegnende stod i en af 
indstillingerne “Tordenskjolds soldat”. 
Poul besidder et imponerende drive og 
et højt aktivitets- niveau. Ud over by-
lauget kommer det et utal af foreninger 
og grupper til gode bl.a. forsamlings-
huset og arrangementerne der, såsom 
fodbold og håndbold på storskærm, 
komme hinanden ved samvær med 
flygtninge, fibernet til Ejby og tidligere 
år forsøgene på at etablere et værested 
for byens unge  - listen er rigtig lang.

Poul fik mange flotte nomineringer 
fra borgerne i Ejby og gør en forskel 
for “vores sted”. Et stort tillykke til 
en værdig og velfortjent modtager af 
Ejby prisen 2018. Som oldermanden 
konkluderede:
 “ STOR tak til dig, fordi du bor i 
EJBY” .

Søren Bo Hansen

Søren B. Hansen

Poul Rævdal efter prisoverrækkelsen sammen med 
oldermanden.
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NYT MÆRKE HOS 
ANNIE D- MASAI

Munkholmvej 26, 4300 Holbæk • tlf. 59 43 84 84 • www.annied.dk

Besøg også vores salon, hvor et team af dygtige frisører vil 
yde dig den bedste service til fornuftige priser.

ANNIE D ER GODT RUSTET TIL ALLE LEJLIGHEDER
OGSÅ OM DET GÆLDER HVERDAG ELLER FEST.
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Malerkunst og mursten
af Tobias Mortensen
Tobias Mortensen arbejder til daglig i Lejre Bibliotek & 
Arkiv som koordinator for Arkiv & Frivillighed

Jeg kan tydelig huske den dag jeg første gang oplevede Ejby.
En fantastisk dyb ildrød sen eftermiddag i efteråret, hvor 
solen kastede purpurrøde bølger ud over Dejligheden. Man 
kunne de farvestrålende bølger fra den velkendte udsigt ud af 
bilens forrude på Elverdamsvej og hele vejen ned til havnen. 
Vi var ikke i tvivl, vi ville bo her ved Bramsnæsvig. 

Vi fandt et hus til salg i Ejby, og da vi trådte ind i det, var det bare rigtigt - som om 
atmosfæren i området fortsatte videre ind i det lille hvide hus på toppen af Gammel 
Skolevej. Her var trods den lille grundplan, ro, behageligt og ydmygt. Men meget 
charmerende!

Lyset over Bramsnæsvig
Det berømte og fantastiske landskab omkring Ejby og Bramsnæsvig har gennem tider-
ne tiltrukket mange store kunstnere. Richard Mortensen, Harald Henriksen, Rudolph 

Tobias Mortensen

Huset på Skolevej 9A, som det ser ud i dag.
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Ejendomsmæglerfirmaet Peter Frølich 

Hornsherredvej 25 
4060 Kr. Såby

Tlf. 46 40 01 53
www.f-bolig.dk
pfr@fbolig.dk 

Må vi sælge din ejendom? 
Få en gratis vurdering! 
Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken ejendomsmægler du vælger, når din ejendom skal 
sælges. Når du vælger os, bliver dit hus præsenteret på en seriøs og sælgende måde og 
salgsmaterialet bliver grundigt og individuelt udarbejdet. Huset bliver vist på fbolig.dk, 
boligsiden.dk, boliga.dk og andre førende boligsites, i boligaviser, facebook 
samt i vores velbeliggende forretning.



38

Rud-Petersen, Hans Langtved – listen 
er lang, og der kan vist ikke være nogen 
tvivl: Bramsnæsvig har en unik tiltræk-
ningskraft for kunstneren som inspirati-
onskilde. I 1920’erne begyndte området at 
blive meget populært blandt naturalistiske 
kunstmalere, især i sommerhalvåret. 
Her bosatte de sig i områderne langs 
Bramsnæsvig – særligt Ejby. Netop for at 
indfange naturen, dyrene, fjordlandskaber 
i det unikke lys over Bramsnæsvig.

Da en lokalkendt dygtig arkivfrivillig se-
nere gjorde mig opmærksom på at huset, 
jeg nu boede i, på Gl. Skolevej , var skabt 
af malerinden Eva Andersen (1901-1981), 
faldt det hele på plads. Jeg fik svaret på, 
hvorfor huset føltes, som det gør – det var 
formet af kunstnerhænder. Huset blev op-
ført som sommerhus i 1935, tegnet af Eva 
Andersen.  Eva Andersen blev uddannet 
fra kunstakademiet i 1930, og blev umid-
delbart efter ansat som den første kvinde-

lige lærer på Det Tekniske Selskabs Skoler i København. Men Eva Andersen havde et 
specielt forhold til Ejby, og hun tilbragte sine somre og en stor del af vinteren her. 

Den mørke by & lyset på landet
Evas position og betydning for dansk malerkunst, afspejler sig i hendes tilstedeværelse 
på Charlottenborgs internationalt anerkendte forårsudstilling, hvor hun med enkelte 
undtagelser, udstillede i en lang periode fra 1931-1980. Fra debutåret på Charlot-
tenborgs forårsudstilling i 1931, viser hendes stil sig tydeligt: Eva Andersens valg af 
motiver var Nørrebros gamle Baneterræn og Vinterlandskab, Nørrebro. Eva Andersen 
fokuserer på byens ældre bygninger og kvarterer, Nørrebro, Valby og Frederiksberg. 
De mørke vinterfarver, ofte med tung snehimmel, skaber et mørkt og næsten sindigt 
udtryk. Som Eva Andersen forklarede i et interview til Roskilde Tidende i 1972 om 
vintermotiverne: ”… Det er farverne, jeg godt kan lide, og så det, at om vinteren ligger 
terrænet helt ægte…”

Modsætningen med lettere lysere farver og solrige udtryk findes dog i nogle af Eva 
Andersens motiver fra Ejby, og fra rejser til syden, fx Italien og Spanien. Måske fandt 
Eva Andersen netop på flere måder netop lyset i Ejby, væk fra byens rammer og travl-
hed. 

Eva Andersen foran huset Skolevej 9A. Foto Mik 
Eskestad. 
Det er ikke lykkedes at lokalisere M.K. for tilladelse til at 
bruge disse fotos. Man bedes henvende sig til Grundejer-
foreningen Bramsnæsvig, hvis man har oplysninger om 
fotografen.
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Eftermæle i mursten
Eva Andersen testamenterede en del af sin formue til Kvindelige Kunstneres Samfund 
(KKS), hvor hun i en årrække var medlem. Derfor uddeler KKS, Malerinde M. A. Eva 
Andersens Legat, som ifølge selskabets vedtægter, og efter Eva Andersens ønske: ”… 
anvendes til støtte for midaldrende eller ældre malerinder, der er medlem af forenin-
gen..” 

Der er nok mange mennesker i Ejby,, der kan huske Eva Andersen. Måske er der endda 
nogle, som stadig har hendes kunst på væggene. Men Eva Andersen har altså også 
efterladt sig et eftermæle i mursten – det lille hvide hus på Gammel Skolevej 9A. 

Kilder: 
• ”Man burde skifte kunst ud som man skifter møbler” side 9 ,sektion 2 i Roskilde Tidende. Tirsdag den 27. juni 
 1972.
•  Kataloger fra Forårsudstilling fra Charlottenborg 1931-1981.
•  ”Eva Andersen” i Kulturstyrelses Kunstindeks (KID, www.kulturarv.dk/kid) med oplysninger fra Weilbachs  
 Kunstnerleksikon, 4. udgave, 1994.

Eva Andersen ved staffeliet. Foto Mik Eskestad
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kim
 

gregersen
Murermester ApS

Kim Gregersen Murermester ApS • Gershøjvej 8, Sæby • 4070 Kr. Hyllinge 
Mobil  40 58 28 48 • kim.gregersen@post.cybercity.dk

Alt murerarbejde udføres:
•	 Ombygning
•	 Tilbygning
•	 Badeværelser
•	 Flisearbejde

•	 Trapper
•	 Skorstene
•	 Diverse reparationer

Samarbejder 
med lokale 
håndværkere

ÅBNINGSTIDER
Man - tors: 9-17, Fredag: 9-17:30, Lørdag: 10-13
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Lidt fra gemmerne

Et digt af
Niels Klarskov Jeppesen
skrevet i 1906, optaget i Roskilde Dagblad og Holbæk Posten

Moderne ortografi og let forkortet.

  

BRAMSNÆS

  

Jette Klarskov Orloff

 1
Hvor fjorden sig slynger og bugter så brat
langs frugttræer marker og vange,
hvor skovklædte kyster i måneklar nat
gav genlyd af fiskernes sange

 6
Der dufter violen- en virak så sød-
blandt liljer og hvide konvaller,
der suger de næring af moderens skød
og blomstrer i lysgrønne haller.

 2
Hvor vildanden bygger i svajende siv,
der vokser på bredden af vandet,
og haren sig fjæler i angst for sit liv,
når hundene glammer på landet.

 7
Der kvidrer småfuglene glad under sky
højt oppe i træernes kroner,
thi mågen i buskene ruger i ly,
så bred majestætisk hun troner.

 3
Der ligger en halvø så prægtig og skøn
beskyttet af blånende bølger,
der mødes de elskende ofte i løn
i skoven som kærligt dem dølger.

 8
Ja skøn er du Bramsnæs, du dejlige land
med marker og prægtige bøge
mod kysterne skyller det blåblanke vand,
-din lige man længe må søge.

 4
På midten af øen en bakke så stejl
sig hæver mod skyerne op
der sæden står frodig, den sjælden slår fejl,
men nikker med kærnetung top.

 9
Du ligger i havet så værdig og stolt
med skovkranset knejsende tinde,
så mangen en bølges død har du voldt,
når de førtes af heftige vinde,

 5
På skrænten af bakken en løvramme står
af ældgamle knudrede bøge
-dog grønnes de altid hver eneste vår
og halvøens skønhed forøge.

 10
Ja, skøn er du både i vinter og vår,
skønt dragten du skifter og kaster,
thi altid en ny og herlig du får,
til dig så gerne man haster!
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N.K.J. var min farfar. Han levede fra 1885 til 1953.
Det meste af sin barndom tilbragte han som bondedreng i Ejby, først på Dyrehavegård, 
nylig nedrevet, og fra 1893 i Ejby på ”gården ved åen”.

Han hjalp til på gården, til han var 17 år, men han ville være lærer. Derfor begyndt han 
i 1903 at få undervisning hos læreren i Rye, samtidig med at han selv underviste der.
Samme år bestod han optagelsesprøven til seminariet og begyndte på Blågårds Semi-
narium.
I 1906 fik han stilling som lærer i Bregninge ved Kalundborg.

14. marts 1908 bliver han viet i Kirke Hyllinge Kirke til 
Sidse Marie Karoline Rasmussen, f. 1887, fra Maglemo-
segård i Kyndeløse, som han havde gået i skole med og 
interesserede sig for allerede da. Det var et stort bryl-
lup med musikanter, mange gæster, middag med taler, 
varede til langt ud på natten.

I 1911 bliver Niels ansat som lærer i Københavns Kom-
mune, hvor han slutter sit liv som forstander på Optagel-
seshjemmet Emdrupgård.

Men han glemmer ikke Ejby og Bramsnæsvig. Mens 
han læste på seminariet, var han hjemme i ferierne for at 
hjælpe på gården. Og da han blev gift, tilbragte han og 
Marie og deres to drenge, Aage, født 1910 og min far 
Helmer, født 1917, ferierne i Ejby og Kyndeløse. I 1920 
byggede han det lille røde træhus, nu Ilsøevej 12, bag 
stejlepladsen ved Anders’ og Holger Hansens bådehus, 
nu Sælhuset. 

Her tilbragte familien så somrene med 
badeliv, sejlsport og flittige besøg hos bed-
steforældrene.

I 1920 købte Niels også matrikel 23 b, den 
nuværende Niels Klarskovsvej. Herfra ud-
stykkede han matrikler løbende de næste 
ca. 30 år, Som gaver til familien, som salg 
til venner og bekendte, hovedsageligt bo-
sat på Østerbro omkring Landskronagade, 
hvor familien boede, mens Niels var lærer 

tekst: fotoet er formentlig taget 
i forbindelse med deres bryllup. 
Marie er da 20 og Niels 22.  Den 
26.11. samme år føder Marie 
en datter, der hjemmedøbes på 
fødselsdagen og dør to måneder 
senere.

Huset blev bygget af elementer, der blev sejlet til 
stedet fra Holbæk.
Huset eksisterer stadig (lidt endnu?).
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på Bryggervangens Skole.

Sidst i fyrrerne beslutter han sig for at sælge træhuset til Læge Ilsøe og bygge et mur-
stenshus på en dobbeltgrund på Niels Klarskovsvej, nuværende nr. 7 og 9. Nu nedrevet.
Imidlertid måtte man ikke bygge sommerhuse lige efter krigen, så huset opførtes i røde 
mursten med vinduer mod vandet og øst, men med en stor port i gavlen mod nord. Man 
måtte nemlig gerne bygge garager!

Senere murede han så porten til, som det ses på nedenstående foto.

Det var Niels’ plan at bosætte sig i sit murstenshus, når han gik på pension. Men han 
døde som 67årig og nåede aldrig at blive pensioneret.
Hans enke, Johanne, ægtefælle nr. 2 solgte huset.

Det er Niels forrest med murerskeen i hånden.
Huset i baggrunden er Niels Klarskovsvej 5. Et murstenshus bygget 1928 af fisker Anders Hansen. Famil-
ien beholdt det til 1993. Og det ligger der stadig.
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Marie, Helmer og Aage køler sig i vigen foran sommerhuset ca 1920. Man kan ane stejlepladsen i 
baggrunden
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Hvepseedderkoppen i Ejby Ådal

Det er fantastisk at bo så tæt på en af Danmarks flotteste 
naturområder. Ejby Ådal har jo så utroligt mange interessante 
planter og dyr og har også derfor også være fredet siden 1948. 
Vi tager tit en gåtur gennem dalen, og nyder den flotte udsigt 
over fjorden, og de grønne skrænter. Årstidernes skiften gør 
at der hele tiden er nye ting at se derude. Foråret i ådalen ind-
varsles jo altid med følfod, hvorefter der dukker kobjælde og 
hulkravet kodriver op, derefter er der en eksplosion af planter 
hele sommeren igennem.  Jeg synes det mest fantastiske syn 
ses i maj, når gøgeurten får malet hele dalbunden i et lilla 

skær. Der er registreret mere end 600 plantearter i ådalen hvoraf flere sjældne er som 
f.eks. grenet edderkoppeurt. De mange arter gør Ejby Ådal til er en af de mest artsrige 
steder i Danmark. 

Der findes også en spændende 
dyre- og insektfauna i ådalen. 
På en af turene i sensommeren 
gennem dalen, faldt mit blik på, 
hvad jeg troede var en hveps, 
der sad fast i et edderkoppe-
spind. Da hvepse jo sjældent 
bliver fanget, blev jeg nysgerrig 
på hvilken edderkop der havde 
fået så god, og stor en fangst. 
Stor var min overraskelse da 
hvepsen viste sig at være en 
edderkop!  Sådan en havde 
jeg aldrig før set, og jeg måtte 
straks finde noget information 
om denne specielle edderkop. 
Det viste sig, at den, naturligt 
nok, hed en Hvepseedderkop. Det er en relativ ny art i Danmark. Den blev første gang 
registreret i Danmark i 1992, men har siden bredt sig, helt bogstaveligt, med vindens 
hastighed.  De unge hvepseedderkopper kan nemlig spinde en lang tråd der gribes af 
vinden, og på den måde bliver de ført hurtigt over lange afstande.

Der er stor forskel på hannen og hunnen. Hunnen som ses på fotoet, er med gul og sort-
stribet bagkrop. Den er ca. 2 cm lang hvilket gør den til en pæn stor edderkop, hvori-
mod hannen er lille og mørk. Der er ingen tvivl om, at farvevalget hos hunnen ikke er 
tilfældigt. Ligesom jeg blev snydt, så tror jeg også at mange fugle og dyr bliver det, og 
tror der sidder en stikkende hveps. Der findes en del andre insekter som bruger samme 

Søren Ørslund

Foto: Henrik Stenholt
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trick, som for eksempel de velkendte svirrefluer om sommeren, der også ligner hvepse 
eller bier.

Edderkoppen hører til hjulspinderne, og den laver et tydeligt spind som er beregnet til 
insektfangst. Jeg fandt den på de sol vendte skråninger langs stien der går fra Troldby-
vej ned mod vandet. Deres primære føde er græshopper, så den sidder på lur i det høje 
græs, og venter på at der er en der hopper i nettet.  Ligesom flere af sine artsfæller laver 
den et meget tydeligt zigzag mønster som gør spindet synligt. Årsagen til dette tydelige 
mønster er ikke helt opklaret, men en teori er at spindet derved bliver synligt for de 
større dyr og fugle, som derfor undgår det, og derfor heller ikke ødelægger sindet.

Selve åen, engen og tunneldalen i Ejby Ådal kan der skrives meget om. De har en lang 
historie da de er dannet i slutningen af sidste istid dvs. for godt 15000 år siden. I Sten-
alderen var vandstanden i Isefjorden ca. 4 meter højere end i dag, klinterne er resultatet 
af storme hvor fjorden har spist af landskabet . Siden Stenalderen har havet ikke hævet 
sig yderligere, landet har langsomt hævet sig.  Åen har sit udspring ved Torkilstrup. 
Den indeholder noget af det klareste åvand på Sjælland.  Ørreder fra fjorden gyder i 
den. Der er tydeligt at se at nedbørsmængden afgør hvor høj vandstanden er i åen. Fra 
fjordsiden ommøblerer diverse storme selve deltaet hvor åen løber ud. Disse forandrin-
gen og forskellige betingelser i dalen, skaber et forskelligartet og specialiseret liv. Der 
er derfor altid en god historie i Ejby Ådal, hvis man kigger efter den.

DIN TØJMAND Boston | Labæk 2-4 | 4300 Holbæk 

Tlf.: 59 43 41 49 / 59 43 0 2 76
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Drone fotografen
Vi takker Peter Falk for det flotte billede, der pryder bladets or-
side. Billedet er taget med en drone ud over vores smukke fjord 
med Bramsnæs halvøen i midten.

Peter har fløjet med drone i 1½ års tid og anvender mest en min-
dre drone, der hedder DJI Mavic air. Det er en lille drone
med et godt standard 4k kamera, men han har dog også en større 
DJI Inspire 1 drone med udskifteligt kamera.
Drone flyvning er i øjeblikket mest en hobby, selvom han har 
taget pro dronebevis med natflyvnings påtegnelse i november 
2018.

Reglerne for droneflyvning er ret strikse i Danmark og det kræver, at man sætter sig grun-
dig ind i dem inden opstarten.
De danske regler for hobbyflyvning er beskrevet i Trafikstyrelsens bekendtgørelse for 
flyvning uden for bymæssigt område.
Reglerne er lavet for at sikre, at vi passer godt på hinanden og ikke udsætter andre sages-
løse mennesker for unødvendig risiko. Man må f.eks aldrig flyve tættere end 50 meter til 
uvedkommende og slet ikke overflyve disse personer. Det er heller ikke tilladt at overflyve 
beboelsesejendomme og private områder, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lig-
nende, medmindre tilladelse er indhentet fra ejere eller beboere. 

Overflyvning af en ikke-afgrænset mark er tilladt, hvis det ikke er til gene for markens ejer, 
men man må ikke overflyve sin nabo’s grund uden forinden at have indhentet tilladelse fra 
denne.

Peter håber at kunne bruge sine erfaringer mere erhvervsmæssigt i fremtiden. Prisen på 
droner varierer ret meget, men en god hobby drone vil nok koste omkring 3-5.000 kr.

Søren Ørslund

Krabbeslund set fra nordvest, som Fjordskolen p.t. anvender”  
Fotograf: Peter Falk



48

STENBÆK EL-CENTER, 
SÆBYVEJ 3, 4070 KIRKE HYLLINGE, tlf. 46 40 44 90

Krabbeslund” set fra Øst, som Fjordskolen p.t anvender”.  
Fotograf Peter Falk
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BFB (Beboernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig)

Målgruppe beboere med adresse i Ejby, 4070 Kr. Hyllinge. Repræsenteret
ved formanden for deres forening opdateret den 10. 04. 2019.

Grundejerforeninger:
Bigården: 122 husstande 
Formand: Knud A. Hansen, Ingridsvej 76, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 40 50 83 07, Mail: kahejby@gmail.com
 
Bramsnæslund: 24 husstande
Formand: Gert Meiner Jensen, Bramsnæslund 16, 4070 Kr. Hyllinge 
Tlf. 41 39 72 15, Mail: gmeinerj@gmail.com                                                                  

Bramsnæsvig: 87 husstande
Formand: Jens Hansen, Gudrun Børresensvej 24, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge                                                                                                  
Mob:  23 30 73 94   Mail: mulleogpeps@gmail.com 

Chr. Hansensvej: 5 husstande  
Næstformand: Bo Ravn Christensen,   Chr. Hansensvej  6, Ejby 4070 Kr. Hyllinge                                                                                    
Mobil: 21 78 25 88   Mail: ninaogbo32@gmail.dk                         

Dyssemosen: 20 husstande
Formand: Lene Løhr Dyssemosen 13, EJBY 4070 Kr. Hyllinge                      
Tlf: 20 68 59 14   Mail: leneloehr@gmail.com                            

Ebbemosen: 14 husstande
Formand: Jette Aunskov Hansen, Ebbemosen 21, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 46 40 58 70   Mail: jetteogib@mail.dk 

Ebbevænget: 10 husstande
Formand: Tomas Skjold, Ebbevænget 9, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf: 23 47 48 29  Mail: tomas.skjold@live.dk 

Ejby Bro: 64 husstande
Formand Joan Hinsch, Ejbybrovej 36, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 40 68 40 88   Mail: joanhinsch@live.dk 
 
Ejby Strand: 32 husstande
Formand: Bjarne Ego Jørgensen, Olaf Kristiansensvej 25, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 24 42 72 50,  Mail: evabjarne@hotmail.com 
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Ejby Strand Øst: 100 husstande
Formand: Gunnar Clausen, Kærvej 27, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2213 4576,  Mail: gunse@email.dk

Grønhøj: 124 husstande
Formand: Ulrik Hansen, Lindevej 11, Ejby 4070 Kr. Hyllinge.                            
Tlf.: 40 30 47 05,   Mail: alice_ulrik@hotmail.com 

Lindelunden: 27 husstande
Formand: Charlotte Brøgger Hansen, Lindelunden 12, Ejby 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 28 12 07 11, Mail: charlotte.broegger@jubii.dk

Lorentzensvej Nord: 6 husstande
Formand:  Annette Valentin, Lorentzensvej 23, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf  21 22 75 83 Mail:  lorentzensvejnord@revasoft.dk

Præstholmgårds Vænge: 155 husstande
Formand: Hans Ove Laugesen, Anders Rasmussensvej 26, 4070 Kr. Hyllinge,
Tlf.: 46 40 52 55, Mail: hans@familien-laugesen.dk 

Vestervang: 17 husstande
Formand: Jes Møller-Kristensen, Vestervang 2, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge. 
Tlf.: 20 49 52 19 Mail: elsamk@munksoegaard.dk  

Åhusene: 53 husstande 
Formand: Pia Hilliger, Åhusene 38, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 41 66 50 41 Mail: philliger@yahoo.dk 

Åsvinget inkl. Åvangen: 162 husstande
Formand: Jack Greve Møller, Åbakken 62, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge 
Tlf.: 26 19 57 77 Mail: greve.jack@gmail.com 

Beboer & interesse foreninger
Bramsnæs Sejlklub:
Formand: Kim Lundgren, Rønnevej 13, 4070 Kr. Hyllinge.        
Tlf.: 40 37 63 06 Mail: formand@bramsejl.dk 

Ejby Bylaug: (244)  50 husstande
Oldermand:  Poul Rævdal, Lykkesvej 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 30 38 10 97 Mail: poulraevdal@hotmail.com

Ejby Brolaug:
Havnefoged:  Jørgen Hansen, Åsvinget 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 51 35 70 88 Mail: 
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Ejby Forsamlingshus: 
Kurt Roos, Bigårdsvej 10, Ejby 4070 Kr. Hyllinge. 
Tlf.: 51 25 13 78 Mob: 20 65 03 31. Mail: familienroos@mail.tele.dk 

Ejby Nye Vandværk: 215 husstande 
Formand:  Sergio Kononovas, Ejbyvej 74, 4070 Kr. Hyllinge
Mob.:  40 44 40 14,    Mail: 
Kasserer: Bruno Rasmussen, tlf.: 46 40 53 15, Mob.: 24 42 29 18     
Mail:   ejbynyevandvaerk@gmail.com   
                           
Ejby Strand Vandværk: 720 husstande
Kontaktperson:  TC Vvs Vintapperbuen 20C, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 20 93 52 47,  Mail:

Åhuse Vandværk 300 husstande
Kontaktperson: Jack Greve møller, Åbakken 62, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 26 19 57 77, Mail: greve.jack@gmail.com     

Offentlige myndigheder:

Politi  (Midt-og Vestsjælland ......................................................................................................Tlf: 46 35 14 48
Skovbogade 3, 4000 Roskilde
Politi Akut ....................................................................................................................................................... Tlf:  70 15 07 08
Alarm ambulance, brand, politi ...................................................................................................................Tlf: 112
Politi ..............................................................................................................................................................................................Tlf: 114
Dyr i nød ............................................................................................................................................................................... Tlf: 1812
Lægevagten .....................................................................................................................................................Tlf: 70 15 07 00
Tandlægevagten .........................................................................................................................................Tlf: 29 60 70 00

Adresser på hjertestartere i Ejby, 4070 Kirke Hyllinge  

1) Udenfor ved træningscentret  Grønnehave Elverdamsvej 200 i Ejby, på venstre side  
 af indgang A.
2) Udenfor Bramsnæsvighallen ved Multihallens indgang.
3) Udenfor på nordsiden af Ejby Havns toiletbygning. 

Sælopsyn:

Observeres noget uheldigt vedr. sælen ude i fjorden, kontaktes Henning Frederiksen tlf. 
29 26 16 72. 
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Shell

Nu skinner solen hos
Shell i Kirke Hyllinge!


