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Bramsnæsvigbladet har en særlig etik!
Vores artikler har interesse, ofte skrevet af ældre borgere, om hvordan her 
var, før asfalten kom til Ejby, ind til nyere tid. Herud over meddelelser samt 
diverse oplysninger.

Annoncematerialet må ikke overstige 50 % af bladets indhold. Vi bringer kun 
annoncer fra ordentlige firmaer, man i en hver henseende kan stole på. 
Der bringes kun én annonce pr. type i hver erhvervsgruppe. Den enkelte an-
noncør har eneret på at annoncere i årene fremover, så længe vedkommende 
ønsker at fortsætte, under forudsætning af firmaet fortsat er tillidsværdigt. 

Endelig er det lykkedes at få Bramsnæsvig Grunde-
jerforenings hjertestarter på Ejby Havns toiletbygning 
forsikret og dermed registreret!
I tilfælde af tyveri vil det koste grundejerforeningen små 
25.000,00 kr. hver gang!
Der stjæles flere hjertestartere i Danmark hvert år!
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Ejby Bylaug 

Siden 1935 har Ejby haft et velfungerende og aktivt 
bylaug, der har stået for mange forskellige aktiviteter i 
og omkring byen…. bl.a. stod der en brav strid i mange 
år om, at blive regerende fuglekonge af Ejby, (du kan 
stadig se de flotte skjold i forsamlingshuset) interessen 
svandt dog og striden blev skrinlagt.
Cykelturene var også et hit i sin tid med madkurv og 
fortællinger undervejs.

Nogle traditioner holder fortsat ved. 
Årets fastelavns-fest er en sikker 
tilbagevendende begivenhed. 250 
deltog i festen i februar 2016.

Ejby bylaugs  80 år jubilæum blev 
fejret med bl.a fælles morgen kaffe 
på bylaugs pladsen og diverse 
aktiviteter rundt i byen og ved 
sejlklubben …. på en dejlig sol-
skinsdag..

Andre traditioner som består i dag 
er: Flag gennem byen, når vi skal 
fejre vores konfirmander. Flag på 
Bypladsen ved særlige lejligheder 
for byen og dens beboere.

Bylauget har altid forsøgt at skabe 
noget, så Ejby’erne  har noget at 
samles om ….
Sådan er det stadig, selv om tiderne 

skifter og der kommer nye forventninger og nye tiltag… men det er Ejby by-
laug’s helt klare ønske, der skal stadig være noget at samles om.  

I 2015 fik byen et wakeup call, da skolen fremtid pludselig var i spil. Her var 
noget, hvor vi for alvor kom i aktion sammen med byens beboere. Mere end 

Plys Baltzersen
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100 personer dukkede op til første borgermøde i forsamlingshuset og der kom 
næsten lige så mange gode ideer til, hvad man kunne ønske sig i Ejby. Det var 
så dejligt med den store opbakning der var og vi oplevede en fantastisk positiv 
stemning….der blev sat gang i mange arbejdsgrupper.  Nogle grupper kunne 
straks sætte gang i aktiviteter, andre grupper har mere langsigtede planer og 
skal finde økonomi, før det kan gennemføres. Men allerede nu har kulturgrup-
pen afholdt flere foredrag og været værter ved den første juletræsfest i Ejby 
Forsamlingshus i mange år… et fantastisk arrangement med rigtig flot op-
bakning fra byen.

Nogle arbejder på aktivitetshus i Ejby. Nogle arbejder med børn og unge og 
her er den glædelige besked, at der kom en klubaften på Grønhøjgård fra 
2016. Andre igen arbejder på sandstrand og forbedring af stien fra havnen 
til Nagels Rende og denne gruppe er så heldig, at de har fået bevilget midler 
til forundersøgelser. Endelig er en gruppe ved at etablere rickshaw cykler til 
glæde for byens ældre og gangbesværede… Det bliver rigtigt spændende at 
følge.
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Bylauget er blevet mere synlig på Facebook under Ejby Bylaug (4070) og på 
www.ejbybylaug.com. Ligesom byen har fået Facebook gruppen 4070 Ejby 
– Vores Sted. Et sted, som sprudler med nye tiltag blandt byens beboere. Vi 
læser om delebåde, vinterbadning, fælles haver, skole haver og mange andre 
gode forslag til aktivitet i byen. Der skulle også være en sommerfest på vej☺

Bylauget startede 2016 med et brag af et foredrag med Lola Jensen i 
Multihallen. 125 mødte op og støttede samtidig Bylaugets arbejde, da 
foredraget var en gave fra Lola Jensen til Bylaugets arbejde. Tusind tak for 
det. Alle fik en morsom og tankevækkende aften…. det er bare så sjovt at 

arrangere, når der er så fin opbakning.
Bylauget fortsætter selvfølgelig også samarbejdet med Bramsnæs sejlklub 

omkring den festlige Sct. Hans 
fest på Nagels Rende.

Vi mener derfor stadig Ejby 
bylaug har sin berettigelse og 
at det er vigtigt at støtte op om 
lauget….. Vi ønsker, at alle der 
bor i Ejby helt naturligt skal være 
medlem af Ejby Bylaug … evt. 
via grundejerforeningerne…. så 
vi fortsat kan sørge for arrange-
menter… Ejby’erne  kan samles 

om..

Bylauget udlejer stadig flag m.m. til følgende priser:

Flagstænger,  for medlemmer pr. stk.  20,00 kr.
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Flagstænger, for ikke medlemmer pr. stk.  30,00 kr.
Æresport,  for medlemmer pr. stk.   40,00 kr.
Æresport for ikke medlemmer pr.stk.   50,00 kr.
Pavillion  4x8 m. for medlemmer pr. stk.  500,00 kr.
Pavillion  4x8 m. for ikke medlemmer pr. stk. 700,00 kr.
Hvide plast havestole for medlem pr. stk. 5,00  kr.
Hvide plasthavestole for ikke medlem pr. stk. 10,00kr.

Henvendelse til:
Plys Baltzersen. 46405326/20495326.
Hvis der ønskes flagning på by pladsen ved runde fødselsdage, 
jubilæum, sølvbryllup eller lignende, kan henvendelse rettes til Kaj Hjort 
46405856/22388805…

Årligt medlemskab af Ejby bylaug er 100,-kr. pr. husstand… indbetal venligst 
beløbet på vores Nordea konto: 0333 – 0802340737…  
Vi glæder os til, vi ses til Ejby bylaugs arrangementer ☺ ☺ ☺   
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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 Sagen

Oticon samarbejder 
med Ældre Sagen for 
tryghed hele vejen.
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Toyota Holbæk
Tåstruphøj 1 - 4300 Holbæk

59 43 63 30

Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06  
SALG og REPARATIONER
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Stenhugger Karl Hansen Glem

Karl var initiativtageren til fødslen af Grundejerforenin-
gen Bramsnæsvig. Årsagen var, at den daværende Rye 
Sonnerup kommune i forbindelse med kloakeringen, 
havde bestemt sig for at lægge rensningsanlægget, i 
bunden af Bramsnæsvig.
Med Karl som initiativtager samt Kommunaldirektør 
Johannes Christiansen, Amtslignings Inspektør Aksel 
Vigild, Politiassistent Hans E. Bresson, Salgs Kon-
sulent Carsten Hansen og Teknisk Tegner Aksel Jepsen, 
stifter Grundejerforeningen Bramsnæsvig d. 1. 9. 1962. 

hvorefter vi omgående protesterer mod kommunens planer om placeringen.  
Det kostede både en Landvæsens- og en Overlandvæsens Kommission sag, 
med mange pussige hindringer. Blandt andet satte sognerådsformand Søren 
Sørensen med kælenavnet Søren Sild, en kæde med hængelås op på vejen hen 
til, hvor foreningen ville foreslå rensningsanlægget skulle ligge, hvilket skulle 
hindre kommissionen på sin bebudede besigtigelsesrunde. ”Tilfældigvis” 
havde Karl kørt en tur derud aftenen før og bemærkede rævestregen, hvorfor 
han medbragte en stor boltsaks til mødet. Da selskabet nåede frem til kæden 
sagde Søren, at det var da ærgerligt, så må vi hellere vende om! Karl sagde 
at det var ikke noget problem, Hvorefter han klippede kæden og selskabet 
kunne fortsætte. Det var i øvrigt den samme Søren, der på et kommunalt møde 
sagde, at de skide københavnere kunne bade i deres eget lort. Men grundejer-
foreningen vandt som sagt sagen og har aldrig tabt nogen retssag. Søren Sild 
kælenavnet stammede fra hans tid som fisker, hvor han solgte sine sild fra en 
lille kærre i Roskildes gader, medens han mange gange råbte sild er godt.
Karl var et dejligt og meget intelligent menneske, med stor fornemmelse for 
fremtiden. Han blev født d. 6. 10. 1906. på hans fars 30 års fødselsdag. Det 
er nu 110 år siden han blev født. Karls forældre var Johanne og Stenhug-
germester Hans Peter Hansen Glem. Karl døde d. 7. 6. 1976. før sin 70 års 
fødselsdag. Han kom i lære i faderens firma som stenhugger. Han lærte faget 
at kende til bunds og fortsatte uddannelsen på Bornholm og tog her efter til 
Sverige i 1927, i 1928 gik turen til Tyskland og Østrig. Herefter optages han d. 
5. 11. 1931 på kunstakademiets billedhuggerskole, under Einar Utzon-Frank. 
Han fik kun lov til at gå der om vinteren for sin far. 1931 gifter han sig med 
Else Winckelmann og får døtrene Anne og Inge. I 1935 bliver han medejer 
af sin fars virksomhed i Jernbanegade 66. i Roskilde, hvorefter navnet æn-
dres fra Brødrene Glem til H. P. Hansen Glem og Søn. Karl laver en masse 

A. S. Augsburg
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smukke og elskede figurer, som blandt 
andet står i Roskilde, her skal blot nævnes 
Frøspringvandet, Hestebrønden og buste 
af landbetjent Axel Glem ved Absalons-
kolen. Grundejerforeningen er så heldige 
at have Bronze Sælen som er det eneste af 
Karls værker i Lejre. I øvrigt blev vores 
sæl ”mor” til en sæl afstøbt af den, som 
ligger på en sten i Hundested. Stenen er 
foræret byen fra deres venskabsby i Grøn-
land. Navnet Hundested kommer af sæl-
hunde stedet – hundestedet fordi der netop 
var mange sæler langs kysten på det sted. 
Karl huggede ”modersælen” i granit, hvor både sæl og liggesten var hugget 
ud i én sten ca. 1930. Det var vanskelige tider den gang, så Karl måtte sælge 
den billigt til daværende dyrlæge Tobiasen Lundevej 33 i Frederiksund og til 
Karls store sorg lagt på en græsplæne. Ca. 1956 sættes huset til salg og Sælen 
købes af daværende fru B. Højsgaards mand, som 60 års fødselsdagsgave til 
hendes svigerfar, daværende ing. Johs. Højsgaard i Hundested og atter lagt 
på en græsplæne. Ca. 1972 overtales Karl til at signere Sælen. 1980 dør Johs. 
Højsgaard og gavegiveren får sælen igen af sin svigermor og lægger den på 
sin græsplæne. Efter megen søgen og efterfølgende forhandlinger lykkes det 
at lave en bronzeafstøbning af Sælen alene, og lægge den på en sten ude i dens 
rette element vandet, tæt ved Karls sommerhus på Gudrun Børresensvej i 90 
året for hans fødsel. Ved det vand hvis mange sæler dengang var Karls inspira-
tion til modersælen.  
  
Karl har været omtalt 2 gange i Bramsnæsvigbladet. Første gang i 2008 
udgave, hvor Anne hans ene datter skriver om sine oplevelser her ude, i 
perioden 1930 – 1958. Den anden gang er i 2010 udgaven hvor Karl er den 
fremsynede der organiserer kontaktudvalget, som bliver et frugtbart samarbe-
jde med Bramsnæs Kommune i borgmester Holger Waages regerings perioder. 
Karl kunne fornemme at kommunerne ville blive større og større med flere 
grundejerforeninger i hver kommune til følge, hvorved den enkelte forening 
ville få mindre indflydelse, samt mindre kontakt med kommunen. Desværre 
døde kontaktudvalget med Holgers død.      
Det ser heldigvis nu ud til at kontaktudvalget genopstår som Fugl Fønix af 
asken. Denne gang koncentreret som et kontaktudvalg for alle grundejer-
foreningerne i og omkring Ejby.
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Vores Egholm

Min familie og jeg kom til Egholm i 1988.  
Det var starten på en rigtig dårlig økono-
misk investering, men en god investering i 
livskvalitet.

Vi købte Egholm slot og park af Axel Christiani. Hr. 
Christiani boede på Egholm fra 1955 til 1989. Vi er så 
heldige, at han var meget interesseret i arkæologi. Der-
for tog han i 1960 kontakt til nationalmuseet og spurgte, 
om de ikke ville komme på Egholm og grave. Svaret var 

selvfølgelig et stort ja. De gravede hele holmen ud, omkring slottet, i 1960. 
Her faldt man et borganlæg fra 1200 tallet, som man ikke vidste noget om. 
Dette borganlæg havde et beboelsesrum, som var så velbevaret, at nationalmu-
seet valgte, at få dette rum restaureret, og man kan den dag i dag komme ned 
under jorden og ind i dette gamle borganlæg. 
Bygningen er opført i romansk tid af røde munkesten, formentlig omkring  
Valdemar Sejr’s tid, idet Egholm har været ejet af hans sønnesøn. 
Første gang vi ved, at Egholm har skrevet sig ind i Danmarks historien, er i år 
1286, hvor Kong Erik Klippinge bliver myrdet i Finderrup lade. Kongen fik 
56 stiksår og 8 mænd fra hans nærmeste kreds blev, ved retten i Nyborg, dømt 
skyldig i dette mord. Ejeren af Egholm, Greve Jacob af Halland er en af disse 
mænd. Han blev landsforvist og dømt fredsløs ved retten i Nyborg.  Han flyg-
tede til Norge og slog sig sammen med den Norske konge, hvor de bekrigede 

Danmark. Herved blev Egholm konfiskeret af 
kronen, men senere (år 1320) frigivet til et bar-
nebarn af greven. 
Inde i ruinen, kan man se dyrespor i væggen. 
Dette er en del af gammel overtro, som sagde, 
at hvis der fandtes dyrespor i ens byggeri, blev 
bygningen beskyttet mod alverdens fare. Dette 
rum, har nu stået i næsten 800 år. Det er mere 
end de fleste bygninger.
Borganlægget er gået til grunde i slutningen af 
1200-tallet.

Midt i 1300-tallet stammer den gotiske borg, 
der lå på holmen fra, og man har fundet rester af 

Rikke Falck
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Lindenborgvej 137 A - Gevninge - 4000 Roskilde 

Tlf.: 30 45 59 41 / 40 60 87 31

fundamenter til borgens porttårn, hvorfra en vippebro af træ skabte forbindelse 
til land fra Egholm til fast landet. Broen var 200 meter lang. Der var vand 
fra Vellerup Vig og helt op til borgen. Det var et godt forsvar mod fjender at 
ligge på en holm i vandet med denne lange bro, som kunne vippes op. Samti-
dig havde man en kilde på holmen, som kunne levere drikkevand til borgens 
beboere.
Dette borganlæg fik kun lov at ligge i ca. 50 år, så ødelagde en brand anlægget. 
Der findes ikke nogle billeder eller tegninger af dette anlæg. Med der findes 
billeder fra udgravningen i 1960, hvor de blotlagte rester blev registeret af 
nationalmuseet.

Endnu en gang stod Egholm uden hovedbygning. Den 3 borg, som vi kender 
til, blev bygget omkring 1500-tallet og denne gang blev der bygget et renæs-
sancehus, som var en større og anselig 2-fløjet bygning i 2 etager med 4 tårne 
og spir. Det som jeg vil kalde et rigtig slot. Dette slot har skiftet ejere rigtig 
mange gange, så jeg vil kun fremhæve et par stykker af dem.

1673 boede der en Oluf Rosenkrantz og han var gift med Birgitte Krabbe. Det 
var dem som lod byen Vinderup nedrive for at skabe herregården, Krabbes-
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FDM Kvalitetskontrol

holm til Birgitte. Historien fortæller at byens beboere var 
uddøde - dels pga. pest og dels pga. at svenske soldater, 
som havde afbrændt byen. Egholm og Krabbesholm 
hører sammen til år 1806.
Selv Krabbesholm slot blev først bygget i 1853 af ejeren 
Lars Trolle.

I december 1723 skrev Birgitte Skeel sine instrukser til 
ridefoged, Hans Hansen.: Der skal holdes et godt og kris-
ten regimente på gård og gods. Gårdens folk og bønderne 
skal gå flittigt i kirke, og ingen må arbejde om søndagen 
uden, at højest nødvendighed kræver det. Bønderne 

skal hindres i at holde julestuer, løbe fastelavn og ride sommer i by. Hjemme 
på gården skal ridefogeden morgen og aften samle folkene til bøn og sang. 
Ridefogeden skal sørge for, at sæden bliver sået af de ærligste og mest kyndige 
bønder, og for at de ikke tager kornet og giver det til hestene, som heller ikke 
må fordærve sæd og græsning. Avlens størrelse skal omhyggelig registreres og 
meddeles grevinden. Ridefogeden skal endvidere sørge for, at de arbejder flit-
tigt og godt ved hovmarken, at hoveriet deles lige mellem dem og at de fattig-
ste og svageste ikke kommer til at bære byrden for de andre. Hvis de viser sig 
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modvillige og genstridige, må han straffe dem med krabasken, træhesten eller 
hundehullet, som forseelsen er til. Dog skal han her vise en fornuftig modera-
tion, så ingen ved straffen lemlæstes eller skades på helbredet, og gårdmænd 
og gamle folk skal forskånes for hug. Ridefogeden skal til se bøndernes gårde 
og se efter, at de er omhyggelige og flittige, så de ikke ved lediggang og druk-
kenskab ødelægger, hvad deres er. Dertil skal han holde tilsyn med skovene, 
fiskeriet, kirkerne og fattighuset, sørge for skatternes inddrivelse mm. I alt en 
arbejdes beskrivelse på 23 sider. 
I 1765 var det Frederik Chr. Rosenkrantz som arvede Egholm efter sin mor 
Charlotte Amalie Skeel, som havde istandsat slottet i år 1752. Frederik var et 
yderst utiltalende væsen, men hans begavelse sættes der ikke spørgsmål ved. 
Han fik på et tidspunkt tilnavnet ”den kloge, men onde Rosenkrantz”
Kort tid efter at Frederik har arvet Egholm, lader han det nedrive. Dette sker 
ifølge historien fordi, at Frederik engang som barn var blevet straffet af sin far 
på Egholm. Under denne afstraffelse havde Frederik lovet sig selv, at når han 
en dag arvede Egholm, så skulle der ikke stå sten på sten tilbage. Da Egholm 
var solidt bygget var det ikke lige til at nedrive, det var vist noget med nogle 
helgenben, som var muret ind i murene. Men Frederik sendte bud efter hæren 
som kom til Egholm med kanoner og skød det ned……….

Endnu en gang står Egholm uden en hovedbygning, og sådan skulle det være 
indtil familien von Haffner kom til Egholm i starten af 1800-tallet. Det var 
Karen Blixens oldefar, som købte Egholm. Thomas Dinesen har skrevet en 
bog om sin oldemor, hvor der fortælles om den kamp oldemor har for at få sin 
Haffner. Det ender, som alle gode kærlighedshistorie med, at de får hinanden i 
enden - og de lever lykkeligt på Egholm.
Det Egholm som vi ser i dag er bygget af deres søn genaral Wolfgang von 
Haffner i 1842. Det er hans byste, som står uden for porten ved vejen.

Genaral Haffner var en meget aktiv politiker i det danske 
samfund. Han var minister flere gange og sad til sin død 
i amtstrådet for Roskilde amt. Haffner ophævede selv i 
1844 gårdmandshoveri på Egholm, længe før det blev 
ophævet andre steder ved lov, og i 1849 ophævede han 
også husmandshoveriet.

Slottet er bygget oven på den gl. brønd, og man har fået 
placeret slottet sådan, så man har denne brønd i køk-
kenet. Det vil sige, at man i 1842 havde et moderne køk-



16

ken med indlagt vand, hvilket var usædvanlig på denne tid.
Slottet er på 1500 m2 som fordeler sig på 3 etager. Kælder til folket og køk-
ken. Stuen og 1 sal til herskabet. Det er bygget som en helt firkantet kasse, 
men på havesiden er det bygget en halvbue. Dette giver nogle runde rum inde i 
huset. Det kan godt minde om Bernstoff slot. 

I starten af 1900-tallet var der 10 personer ansat til at varetage husholdningen 
på slottet.
Herreskabet som boede på Egholm forventede SERVICE. Der var en fast 
gartner, chauffør, oldfrue, stuepige kokkepige, tjener, fyrbøder, vægter og en 
selskabsdame. Hvis herskabet havde gæster, blev der kaldt mere personale ind.
Det sidste store bidrag til Danmarkshistorien, som Egholm har ydet, var 
udstykningen i 1920 af 227 ha jord til 34 selvstændige husmandsbrug og to til-
lægsparceller, dette blev fortaget efter lensafløsningsloven af 4. oktober 1919, 
og Egholm var den første gård i landet, der udstykkedes efter denne lovs be-
stemmelser. Derefter var jordbesiddelsen på Egholm Slot blevet noget mindre. 
Egholm slot er blevet handlet flere gange siden.

Vi kom til Egholm 1988, var den første større investering vi gjorde at få et 
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halmfyr. Det varmer i dag husene omkring Egholm op. Hvilket vil sige at 
ca.30 personer får varme fra fyret. Vi bruger mellem 1 - 2 tons halm i døgnet, 
som igen svarer til ca. 200 - 400 liter olie. 
Vi er en familiedrevet virksomhed med landbrug på ca. 500 ha, som drives af 
min mand Carsten Møller, 150 ha. skovdrift, udlejning af 30 boliger og drift af 
Egholm museum. Museet er Ole Falcks private samling af våben og tilbehør 
fra 1600-tallet frem til 1945. 
Vi elsker at drive Egholm, og gør alt hvad vi kan for at passe godt på den kul-
turarv, som vi har fået lov til at have ansvaret for, som anden generation.
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Skibby Apotek

Flemming Damgaard Larsen

Et lokalt industrisamfund i gamle dage.

Af Flemming Damgaard Larsen, advokat, lokalhistoriker og 
tidl. Folketingsmedlem.

Igennem industrialiseringen i 1800-tallet og 1900-tal-
let kender vi til lokale industrisamfund rundet om i 
Danmark. Men ganske få kilometer nord for Elverdam-
men findes der et industrisamfund, der strækker sig 
langt længere tilbage i tiden. Det er den bebyggelse, vi 

kender som Vintre Møller, og som de fleste tror, er en landsby, men det er det 
slet ikke. Men derfor kan vi godt opfatte bebyggelsen som en landsby. Vintre 
Møller er ikke opstået som en landsby, som andre landsbyer er. Det kommer 
også til udtryk ved, at Vintre Møller ikke har sit eget ejerlav, men at ejendom-
mene i Vintre Møller er fordelt på de tre nærliggende landsbyer, Englerup, 
Ordrup og Kirke Sonnerup. Altså, nogle ejendomme hører til landsbyen Eng-
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lerup, nogle til Ordrup og andre til Kirke Sonnerup. På den måde går der ned 
gennem Vintre Møller tre landsbygrænser. Det er ikke noget, der kan ses ved 
at færdes på stedet, men noget, som de enkelte ejendomsejere i Vintre Møller 
kan se på deres matrikelkort.
Alene navnet, Vintre Møller, indeholder ikke de navnelementer, som et typisk 
landsbynavn gør. Og slet ikke som andre landsbyer og lokaliteter i området 
gør: Kirke Sonnerup, Englerup, Ordrup, den mellem 1725 og 1740 nedlagte 

landsby Nyrup, Marup, Fristrup, Aastrup 
og Soderup. De ender alle på –rup og 
dermed viser, at de er anlagt i Vikinget-
iden (år 800-1050 som udflytterbebyg-
gelse fra andre landsbyer.
Vintre Møller er opstået ved, at der over 
tid er anlagt fem vandmøller ved Mølle-
bækken, som får sit vand fra Sortekilden, 
syd for, samt fra nogle andre småkilder. 
Det vides ikke med bestemthed, hvornår 

Øverste Vintre Mølle

Møllebækken i Vintre Møller
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de første møller er blevet anlagt på stedet, men i begyndelsen af 1400-årene 
kendtes de. Det vides heller ikke hvem, der har anlagt dem, men det for-
modes, at de er anlagt af munke fra de mange klostre i Roskilde. Det stem-
mer også meget godt overens med, at de i 1400-tallet tilhørte gejstligheden i 
Roskilde. Senere har møllerne haft mange forskellige ejere, som f.eks. Bent 
Bille (o.1424-1494) på Søholm på Stevns; Bille på Svanholm i Hornsherred; 
Kronen; godsejerne på det nærliggende Trudsholm m.fl.
Den Øverste Vintre Mølle, hvis gamle bygninger til dels står endnu, istandsat, 
kaldtes tidligere også Slibemøllen og i nyere tid, Spejdergården, da bygn-
ingerne blev brugt som spejderejendom. Denne mølle hører til landsbyen Or-
drup ejerlav og ligger på Ordrupvej 49. Navnet Slibemøllen menes at stamme 
fra, at møllen tidligere har været anvendt til at slibe høleer. Men ellers har 
møllehjulet, der var et overfaldshjul, trukket melkværne og til grovformaling 
af korn. I midten af 1800-tallet har der også været papirfabrikation på Øverste 
Vintre Mølle. Grynmølleriet ophørte i begyndelsen af 1900-tallet og mølleriets 
endelige ophør skete i 1929 med grovmaling og tærskning.
Andenøverste Vintre Mølle er formentlig den ældst placerede i Vintre Møller. 
I den første egentlige omtale af møllen havde den tre funktioner, nemlig med 
melkværn, maltkværn og stamp. En stampemølle blev brugt, når klæde skulle 
valkes, d.v.s. blev banket i fremstillingsprocessen. Men da møllen kun havde 
et møllehjul, kunne de tre kværne/stampen kun drives en af gangen. I 1767 var 
møllen en kornmølle. Kort efter blev den solgt til møller Nikolaj Plambech 
(1747-1824), hvorfor den herefter også blev kaldt Plambechs Mølle til langt 
ind i 1900-tallet. Den har siden Plambechs tid været en selvejermølle. I 1838 
havde møllen to overfaldshjul, hver med en diameter på 7 alen svarende til ca. 
4,40 meter.
Plambech drev i sin tid møllen både som en mølle, hvor kunder kunne komme 
og få malet korn og som handelsmølle, ligesom der var bageri i møllen.
I 1929, hvor der var kommet en ny ejer til, som havde stor interesse for at 
udnytte vandkraften, blev der ved siden af møllehjulet etableret en dynamo, 
der leverede strøm til gården og dens forskellige maskiner, herunder, at gården 
også blev opvarmet med elektricitet. På det tidspunkt blev der også drevet 
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Autoriseret Kloakmester

pensionat på gården. Derfor havde denne opvarmningsfunktion store fordele.
Mandag, den 14.september 1936 brændte møllen, men blev genopført igen 
på stedet, dog ikke som mølleri, men som almindelig landbrugsejendom. De 
genopførte bygninger ligger der stadig, på Elverdamsvej 66, men jorden er i 
slutningen ag 1960’erne udstykket til parcelhuse. Det er den nyere udstykning 
i Kirke Sonnerup, der hedder ”Møllegårdens udstykning”.

Den tredje mølle i rækken er ikke blevet kaldt den mellemste Vintre Mølle, 
hvad man ellers skulle tro, men i stedet Falks Mølle eller Vintre Skindstampen. 
Her stampedes i mange år 600-800 stk. huder og over 100 stk. skind. Feld-
beredere, altså dem der forarbejdede huder og skind til handsker og klæder, 
kom fra mange købstæder på Sjælland, så langt væk som Næstved og Korsør, 
til Vintre Møller for at få stampet deres huder og skind på denne mølle. Det 
var også muligt for de tilrejsende at overnatte på møllen, indtil deres huder var 
færdige. Vi er her tilbage i 1700-tallet og til langt op i 1800-tallet. I midten af 
1800-tallet var der desuden limfabrik på møllen. Limfabrikken fik sine råvarer 
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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 - Fax 4640 0085 - borrevejle@spar.dk - borrevejlecenteret.dk

...helt lokalt!

Borrevejle 
c e n t e r e t

et stort udvalg af dagligvarer til        , frisk brød fra bageren, blomster, 

fra garveriet i Langtved, lige 
overfor den nu nedbrændte 
Langtved Færgekro, og kalken, 
der var i jorden, lige uden for 
døren. Men da garveriet blev 
nedlagt omkring 1860 blev 
limfabrikken også nedlagt. 
Det samme skete for skind-
stamperiet, men vadmelsstam-
periet fortsatte til midten af 
1870’erne. Fra dette tidspunkt 
og frem til omkring 1890 var 

der fabrikation af gryn på møllen. Herefter ophørte mølleriet, og der fortsattes 
frem til 1930 med alene at betjene gården, men det 4,40 meter store vandhjul 
trak også tærskeværk, hakkelsesmaskine, en valse og en rundsav. Mandag, den 
14.september 1936 brændte også denne mølle. Der blev intet opført på brand-

Bryggeribygning m.m. Til Mellemste Vintre Møller
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tomten, nu Vintre Møller 33-35, men nye landbrugsbygninger og stuehus blev 
opført lige udenfor Ordrup landsby, selvom møllen ejerlavsmæssigt hørte til 
Englerup. På den tidligere tomt i Vintre Møller er der i nyere tid opført hus.

Den fjerde mølle er den, som kaldes ”Mellemste Vintre Mølle”. Den hører til 
ejerlavet Englerup. Tidligere er den også blevet kaldt Strandmøllen. Denne 
mølle omtales første gang i 1492. Møllen havde ligesom de foregående tre 
møller overfaldshjul. I 1689 drev overfaldshjulet to kværne. I 1838 var der sta-
dig kun et overfaldshjul på 7 alen svarende til 4,40 meter i diameter, men nu 
drev det tre kværne. Der blev malet omkring 1000 tønder sæd om året; meget 
lidt set med nutidens øjne, men samme mængde, som de andre kornmøller i 
Vintre Møller.
I årene omkring 1840 sker der en kraftig ændring på Mellemste Vintre Møller. 
Der kommer en ny forpagter på møllen, en fabrikant, som etablerer en større 
fabrik til forarbejdning af klæde. I fabrikken var beskæftiget 33 mand, og 
i 1847 blev der forarbejdet, spundet og vævet næsten 4.000 alen klæde (ca 
2.500 meter), og der blev spundet 5.350 kg uldgarn, men denne fabrikation 
indstilledes i midten af 1870´erne. Der blev i denne periode også etableret 
bryggeri.
I 1889 brændte møllen, og en ny blev bygget med det samme. Ejeren var 
Stamhuset Rosenkrantz (Trudsholm God). Stamhuset solgte møllen i 1891. 20 
år efter var den i handlen igen, hvor en indvandrer fra det gamle danske land, 
Blekinge, Karl Johan Olsson (1875-1941), købte den. Han moderniserede 
maskinerne og foretog store installationer i bryggeriet. Det gamle vandhjul 
blev erstattet af et nyt af jern med en diameter på 4,20 meter. Dette trak to 
kværne, der formalede 3.000 tønder korn årligt. Men dertil kom, at det drev en 
dynamo, der kunne oplade et batteri, hvorfra de to nederste Vintre Møller og 
Kirke Sonnerup by via et kabel i jorden forsynedes med strøm. Denne strøm 
var langt billigere end prisen på den strøm, der ellers blev leveret på landet. Vi 
taler om tiden op til Anden Verdenskrig. På selve bryggeriet drev strømmen 3 
elektromotorer, der trak maskinerne til hvidtøls- og sodavandsfabrikationen og 
også til at trække vand op fra en underjordisk kilde , hvilket vand blev anvendt 
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i øl- og sodavandsfremstillingen. 
Helt op til vore dage har der været 
bryggeri på denne mølle. Da var det 
Karl Johan Olssons søn, der også 
hed Carl Johan Olsson (1917-1991) 
(dog med fornavnet stavet med C), 
der ejede bryggeriet. Sammen med 
sin kone Ellen (1919-1979) skabte 
han et smukt og velordnet hjem, 
hvor gæstfriheden var særlig stor. 

Ellen interesserede sig meget for haven, der var en af egnens smukkeste med 
Møllebækken løbende igennem. Fra hele Danmark kom haveselskaber for at 
beundre den smukke have på adressen Vintre Møller 29.

Den femte og sidste mølle er Nederste Vintre Mølle, der ligeledes hører til En-
glerup ejerlav. Den lå oprindeligt et godt stykke nordligere end i dag. Ud mod 

Stuehuset til Nederste Vintre Mølle

Hovedbygningen til Trudsholm Gods
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den lille holm i engene i retning af tempelkrogen, det inderste af Isefjorden, 
der hedder Bønholm. Derfor hed møllen også Bønholm Mølle. Men i 1774 
blev den flyttet til sin nuværende plads i Vintre Møller med sin nuværende 
adresse Vintre Møller 4. Da møllen lå ude ved Bønholm, har den sandsynligvis 
været med underfaldshjul, da der ikke har været fald nok på vandet til, at det 
kunne falde ned over et vandhjul, men nok til at det kunne drive et vandhjul 
ved underfald. Da møllen kom til at ligge inde ved de øvrige, fik den overfald-
shjul. I 1838 drev overfaldshjulet, der var 7 alen, d.v.s. 4,40 meter i diameter 
tre kværne. Der blev årligt malet 1.000 tønder sæd, halvdelen groft og halvdel-
en fint.
Nederste Vintre Mølle havde også specialiseret sig i gryn. De blev afsat i 
Roskilde og København, hvortil de blev transporteret hele vejen i hestevogn. 
Senere, da der kom jernbane til Roskilde i 1847, skete kørslen til Roskilde Sta-
tion hver tirsdag og torsdag aften, således at ladningerne kunne nå det første 
tog ved daggry til København. Senere igen skete fragten til Hvalsø Station i 
lastbil og derfra videre med tog til København. Før Anden Verdenskrig var 
der et overfaldshjul på 4,30 meter, der drev fire kværne til gryn, en kværn til 
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 tættere på

Kig ind i Spar Nord og hør mere.

På gensyn i
Spar Nord Holbæk
Telefon 59 45 42 00
www.sparnord.dk

Vi støtter 
det lokale 
foreningsliv
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hvedeformaling, en til halmbindermaskine, en til sav og en til dynamo, der un-
derstøttede Mellemste Vintre Mølle med levering af strøm til Kirke Sonnerup.
I 1892 overtog Christian Jagd (1860-1941) forpagtningen af møllen efter sin 
svigerfar. Ejeren var stadig Stamhuset Rosenkrantz (Trudsholm Gods). Chris-
tian Jagd, der havde arbejdet ved møller i Tyskland, havde dér lært en hel del 
om moderne mølleri, hvorfor han fuldstændig moderniserede møllen og satte 
moderne maskineri ind i møllen. Han byggede ligeledes et nyt og moderne 
stuehus. Det stuehus, der står der i dag.

Som det ses har Vintre Møller været et lille industrisamfund gennem århundre-
der, men langt ude på landet. Det skabte en hel særegen kultur i bebyggelsen 
Vintre Møller, der var helt anderledes end i de omkringliggende landsbyer. En 
kultur, der har holdt sig til langt op mod vore dage.
Det var de naturgivne betingelser, der var til stede her, der gjorde udslaget. 
På en strækning af omkring 600 meter, fra Øverste Vintre Mølle til Nederste 
Vintre Mølle, falder Møllebækken 25 meter. Den energi vandet i dette fald in-
deholdt var det naturligt at udnytte. Det fandt kløgtige folk ud af i fordums tid. 
Men i nutiden er teknologien løbet fra denne situation godt hjulpet på vej af, at 
på én nat i 1941 forsvandt vandets mængde og kraft. Indtil da var vandmæng-
den om sommeren 35 liter pr. sekund og om vinteren 83 liter pr. sekund. I dag 
er vandmængden langt lavere, så der fås intet retvisende billede af vandets 
oprindelige energiindhold ved at stå i dag og betragte Møllebækkens liden 
vandgennemstrømning.

At Sortekilden oprindeligt afgav så stor vandmængde, antog de lokale var 
fordi, den stod i direkte underjordisk forbindelse med Haraldsted Sø ved Ring-
sted. Et lokalt sagn fortæller, at en stok en gang blev tabt i Haraldsted Sø. Den 
kom frem i Vintre Møller via Sortekilden. ”Dermed var det bevist, at der var 
forbindelse til Haraldsted Sø”.
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Nina Sahl

Sidst fortalte jeg om den første tid på Brams-
næsvigskolen, og flere har opfordret mig til at 
fortælle mere. Det er ikke så let, for det ene 
år har taget det andet med skønne elever og  
mange gode oplevelser. Selvfølgelig også ke-
delige…..men dem gider jeg ikke tale om eller 
huske. Der er så meget, at jeg ikke ved, hvor 
jeg skal begynde og ende. Så lad mig fortælle 
om enden.

Efter 40 års ansættelse på skolen blev jeg indstillet til at modtage 
dronningens fortjenstmedalje. Bent Frederiksen havde modtaget 
den et par år før, og senere har Kirsten Kallenbach fået den. I 2016 
får Jessie Hansen den, og så tror jeg, det er slut. Tiden er løbet 

fra de lange ansættelser samme sted. Mange mener, at man ikke 
udvikler sig, hvis man ikke skifter arbejdsplads, men det har jeg 
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ikke følt. Hver klasse er en ny udfordring, og så er det lige meget, 
om det er på den samme skole. Det gav også nogle fordele, idet 
forældre kunne fortælle deres børn, at fru Sahl var en skrap dame, 
så jeg behøvede slet ikke at  være skrap. 
En herlig oplevelse var engang, da en pige i 7. sagde til mig: ”Du 
har haft min far. Han sagde, at du var en steg!” Da var dagen red-
det☺
Men nu vil jeg fortælle om mit 

Besøg hos Daisy
eller audiens hos Hendes Majestæt Dronningen mandag d. 30. 
januar 2006
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MANO KØKKEN

35.464,-**

*Gælder tilbud fra køkkenspecialbutikker. Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk 
** Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning. 

Verdens mest gennemtænkte
grebsfrie køkken?

“Mano” betyder “hånd” på italiensk og det er præcis 
hænder og håndværk Mano serien fra Kvik handler om. 
For mere inspiration, besøg din lokale Kvik-butik allerede 
i dag eller bliv klogere på kvik.dk

Kvik Holbæk: Holbæk Megacenter, tlf. 59 48 83 00
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MANO KØKKEN

35.464,-**

*Gælder tilbud fra køkkenspecialbutikker. Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk 
** Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning. 

Verdens mest gennemtænkte
grebsfrie køkken?

“Mano” betyder “hånd” på italiensk og det er præcis 
hænder og håndværk Mano serien fra Kvik handler om. 
For mere inspiration, besøg din lokale Kvik-butik allerede 
i dag eller bliv klogere på kvik.dk

Kvik Holbæk: Holbæk Megacenter, tlf. 59 48 83 00

TINTA KØKKEN

28.074,-**

*Gælder tilbud fra køkkenspecialbutikker. Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk 
** Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning. 

Mere rummelige skabe til så lave 
priser, at du har råd til at fylde dem

Kvik opfandt XLarge® køkkenet. Det betyder mere plads 
til alle dine køkkensager. Der er rent faktisk op til 40% 
mere plads, hvis du vælger vores dybe skabsløsning. For 
mere inspiration, besøg din lokale Kvik butik allerede i 
dag eller bliv klogere på kvik.dk

Kvik Holbæk: Holbæk Megacenter, tlf. 59 48 83 00
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Dagen før gennemgik jeg min påklædning: Lækre aubadetrusser, 
smukke, lyse strømper, lyseblå dragt med dertil hørende blå 
silkebluse. Om halsen skarabækæden fra prinsesse Viggo. (det 
smager da lidt royalt) Lille, blå taske, hvor etuiet med medaljen 
bliver lagt i, en lille pung, læbestift, telefon (på lydløs), papirlom-
metørklæder. Så er jeg da præsentabel.
Jeg skal være der senest 9.45, så vi kører allerede kl. 8. Det er jo 

mandag og trafik-
ken kan være tæt 
omkring Fløng. 
Vejret er koldt, lidt 
diset og med sne i 
vejkanterne. Ole er 
chauffør. Der er gan-
ske rigtig tæt trafik, 
men da vi er i god 
tid, slapper jeg af. 
Kl. 9. 25 sætter han 
mig af i den indre 
slotsgård på Chris-
tiansborg og jeg går 
hen mod den store 
port til venstre for 
tårnet. Der står  to  
gardere, så jeg ved, 
at jeg er på rette vej, 
og en dame i porten 
spørger: Til audiens? 
Og viser mig hen 
til den brede trappe, 
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hvor to gardere retter sig op, da jeg går op ad trappen. Jeg kommer 
op i et stort rum, hvor der til venstre står en liberiklædt herre og 
passer garderoben. Det ligner en billig teatergarderobe med vin-
duer ud mod ridebanen, men han hjælper mig venligt frakken af 
og giver mig et nr. Jeg trækker de lange støvler af og tager de lette 
sko på, tager så medaljen på og en anden liberiklædt herre lukker 
en dør op til et forgemak, hvor der allerede er en del mennesker. 
Det skulle vise sig, at der denne dag var 69 mennesker i audiens. 
Det er et stort rum med et loft i spidsbuer, som samles i midten 
med en tyk korintisk søjle med et stenbord om maven, hvorpå der 
står plasticglas og kander med vand. Der er tre store, dybe vin-
duesnicher, som vender ud mod kanalen. Langs alle vægge er der 
faste bænke. Foran det ene vindue er der to høje pulte, og der står 
to personer ved hver pult. Jeg præsenterer mig, og mit navn findes 
frem på en liste. Jeg bliver spurgt om hjemkommune, og imens 
står den anden herre og betragter mig, mens han skriver ned. Det 
er nok et signalement, for da de senere skal have fat i mig, går de 
direkte hen til mig (gråhåret dame, lyseblå dragt) Jeg har været 
let at finde, for jeg er den eneste i lyseblåt. Der er en dame i rødt, 
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HOLBÆK
FARVEHANDEL
L. C. Worsøesvej 2  |  4300 Holbæk  |  Tlf. 5943 0992
Mail: holbaek@sadolinfarveland.dk
Web: www.holbækfarvehandel.dk 

ellers er alle andre damer i sort, brunt eller gråt. Der er en del 
militærfolk, de finder naturligt sammen i grupper, som er meget 
snakkende og dominerende. De har hele balladen på: Kårder, 
klirrende medaljer og guldgalloner. Men ingen ”sovsekander”. Vi 
andre sidder lidt tavse langs væggene og venter. 
Klokken ti præcis går døren op til næste forgemak, og så begynder 
”ind- marchen” 
Første herre havde allerede pådraget sig min opmærksomhed, for 
han var den eneste med et blåt ordensbånd, så han måtte være en 
”ping”, senere læste jeg, at han var en pensioneret højesteretsdom-
mer, som takkede for lykønskningen til sin 85 års fødselsdag. Alle 
militærfolk blev taget først, nærmest i bundter, så efter en time 
var der tyndet gevaldigt ud i flokken og der var også blevet mere 
stille, selv om de fleste af os var begyndt at tale med sidemanden. 
Da klokken nærmede sig halv 12 gik jeg på toilettet – en gam-
meldags fællessag, men pæn, med åbne toiletbåse som i amerikan-
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STENBÆK EL-CENTER, 
SÆBYVEJ 3, 4070 KIRKE HYLLINGE, tlf. 46 40 44 90
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ske film. 
De, der havde været i audiens, gik tilbage til forgemakket for at 
komme ud, og det var sjovt at iagttage deres ansigter. De så alle 
glade og tilfredse ud med varme øjne og et lille smil.
De laveste rangklasser kom jo til sidst, og det gik vist i alfabetisk 
rækkefølge, for min sidemand hed Jensen og han kom før mig – 
surt at hedde Sahl! 
Jeg havde i min taske en selsøbog og brochure, som jeg ville give 
dronningen, men nu lagde jeg mærke til, at man ikke måtte tage 
sin taske med ind. Det var meget fornuftigt, Vi var ikke blevet 
undersøgt for våben eller andet farligt. Jeg gik hen til pulten og 
spurgte de to herrer, om jeg måtte tage bogen med ind til dronnin-
gen, det vidste de ikke, jeg skulle spørge, når jeg kom ind til næste 
led.

Endelig kommer der en herre hen til mig. Nina Sahl? Jeg tager 

Vi laver alt indenfor begravelsesbinderi. 
Kistepynt, hjerter, kranse, båredekoratio ner, 
bårebuketter, kondolancebuketter m.m.
Vi trykker selv bånd, bånd i � ere farver.
Når vi siger farvel til vores kære, 
er blomsterne med til at skabe en smuk 
cermoni.
Over sorgen skinner alle gode minder...

MEDLEM AF

Vintergækken

Bestil gerne i 

god tid, og oplys 

altid tidspunktet 

på begravelsen/

bisættelsen ...



39

Byens største 

Nøglebar & Skomageri

KeyShop.dk
Vestergade 2 - 4300 Holbæk

info@keyshop.dk - www.KeyShop.dk  - Tlf. 563 111 11

www.Slagter Anders.dk 

Tlf.: 46 40 40 46 – Bygaden 45, Kr. Hyllinge 

Mad til hverdag og fest,  
fra slagteren i Kirke Hyllinge 
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KVIK
LEVERING

www.davidsen.as

JYLLAND
Vojens Brørup Fredericia Haderslev Høruphav Venslev 

H. C. Vej 8, Skibby 
78 79 16 00

SJÆLLAND

Rødekro Toftlund VejenOdense
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På vores webshop (tøjsalg) www.annied.dk  
kan der laves online bestilling til frisøren.

Vores åbningstider og priser er også at finde der.

ERFARNE 
FRISØRER 
OG MED FORNUFTIGE PRISER

VI ER ET TEAM  
AF DYGTIGE

KVIK
LEVERING

www.davidsen.as

JYLLAND
Vojens Brørup Fredericia Haderslev Høruphav Venslev 

H. C. Vej 8, Skibby 
78 79 16 00

SJÆLLAND

Rødekro Toftlund VejenOdense

Nyt tøjmærke:

Forhandler af:

MERRYTIME-den velkendte 
buks leveres i 

3 længder-superpasform.

Munkholmvej 26, 4300 Holbæk • tlf. 59 43 84 84
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mine fine, hvide, helt nye gedeskindshandsker på, som jeg har 
arvet fra Mama og går med ham ind i det næste rum, som er et 
smallere forgemak. Her hilser en smilende herre venligt på mig og 
begynder at fortælle mig, hvad der skal ske. Der gøres alt for at 
man skal føle sig tryg. Han siger, at jeg skal indlede samtalen og 
det kan jo fx være ved at takke for medaljen. Jeg viser ham bogen, 
og han synes, at det er en vældig god idé ” for så er der jo noget at 
snakke om” Da jeg så også fortæller ham, at vi har gået på samme 
skole, er han meget begejstret. Mens vi taler sammen, har per-
sonen foran mig været inde og kommer ud, og så er det min tur.
Dronningen sidder på en stol 5-6 skridt inde i rummet. Ved siden 
af står et lille bord. Hun smiler venligt til mig, mens jeg går hen til 
hende. Jeg rækker hende hånden (hun har ikke handsker på) nejer 
og siger. 
- God dag, Deres Majestæt, jeg vil gerne takke for den fine 
medalje, og så vil jeg gerne give Dem denne lille bog om Selsø 
Slot. Min mand er museumsleder der, og jeg er formand for ven-
neforeningen. 
Hun tager imod den og begynder at blade i den. 
- Ja, siger hun, jeg kan huske, at min mor var meget begejstret for 
stedet og talte ofte om det.
- Dronning Ingrid var der jo flere gange, Deres mand har været der 
og Deres søn prins Joachim, det ville være dejligt, hvis De kunne 
komme og besøge stedet også.
- Ja, det har bare ikke passet ind.
- Selsø Slot har det lidt svært, for der er mange om biddet, og vi 
vil jo ikke lave stedet om til et Tivoli. Vi prøver at holde fanen 
højt. Det ville hjælpe Selsø Slot meget, hvis De kom. – 
Jeg forlader det emne og siger: Vi har for øvrigt været klassekam-
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Marianne Skak Augsburg 
R.A.B. Registreret Alternativ Behandler 
 

Gudrun Børresensvej 17 
Ejby Strand 
4070 Kirke Hyllinge 
 
Tlf. 46 40 50  25 
Mail: lille_rolighed@mail.tele.dk 
Web: www.lille-rolighed.dk 

 

 

Lille Rolighed 
 

• Akupunktur 
• Kinesisk medicin 
• Gua-Shark 
• Zoneterapi 
• Homøopatisk medicin  
• Bindevævsmassage 

 
• Arbejdsskader 
• Idrætsskader 
• Ubalance 

fysisk/psykisk 
• Udrensning 
• Afgiftning 
• Opbygning af energi 

 
Tilskud fra Sygeforsikringen 
Danmark samt de fleste 
sundhedsforsikringer 

DIN TØJMAND Boston | Labæk 2-4 | 4300 Holbæk 

Tlf.: 59 43 41 49 / 59 43 0 2 76
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merater, nej skolekammerater.
Hun smiler: På Zahle?? Hvilken klasse?
- To klasser under Dem. Jeg havde frk. Friis Hansen som klas-
selærer
Hun smiler varmt: Hende havde jeg i regning, geografi og 
naturhistorie. Hendes timer var lyspunktet. Hun var jo så ung 
blandt de andre gamle lærere. - Hvilken klasse var det? A eller B?
- Det var A, med Rosemarie Heering og Anette og Bolette Schiøtz. 
- Ja der var mange stærke piger i den klasse.
- Jeg gik der fra 1948
- Frk. Friis-Hansen havde også min klasse fra 1. klasse – ja ikke 
mig, jeg kom jo ind i 3. klasse 
- Frk. Friis-Hansen har jo også haft prinsesse Benedikte…..og så 
var der Rektor Friis
Hun laver en grimasse: Jooo
- Hun betød meget for mig
- Nu bliver vi vist nødt til at stoppe……nej jeg har jo slet ikke 
spurgt om skolen.
Vi ler begge.
- Det er ellers en god skole, for ikke så længe siden var min skole-
inspektør herinde, for han har også været der i 40 år.
- Ja jeg synes nok, at jeg kunne genkende Bramsnæsvigskolen. 
- Ja , den ligger så smukt ved Dejligheden, som Christian Winther 
har beskrevet.
Farvel Deres Majestæt.
Jeg giver hende hånden og nejer. Så vender jeg mig om og går hen 
til døren. Der vender jeg mig igen og knikser og lukker døren op 
og går ud.
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Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Vi har netop             denne 
bolig i nærheden af dig

Skal vi også sælge din?

 denne 

Gratis og 

uforpligtende 

salgsvurdering

Bestilling hele

døgnet!

Tlf. 46 40 01 53
Estate Mæglerne 
Hornsherredvej 25 • 4060 Kr. Såby

Estate Mæglerne 
Hovedgaden 15C • 4050 Skibby

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Lignende bolig søges!

Tlf. 46 40 01 53
Estate Mæglerne 
Hornsherredvej 25 • 4060 Kr. Såby

Estate Mæglerne 
Hovedgaden 15C • 4050 Skibby
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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

Det var nu meget hyggeligt. Jeg tror også, at jeg har et smil på 
læben, da jeg går gennem det store forgemak.
Jeg går ud i garderoben, ringer til Ole, tager mit tøj på og går ned 
ad den brede trappe. Der holder den store, gamle Rolls Royce med 
kroneplade uden nummer.

Min chauffør henter mig i vores limousine – Det var en god dag. 
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GFB (Grundejernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig) 
for samtlige beboere med adresse i Ejby, 4070 Kirke Hyllinge. 
Repræsenteret ved formanden for deres andels – beboer – 
og grundejerforeninger, med adr. Tlf. og E-mail adr. Samt 
nyttige Tlf. numre.

Bigården. 122 husstande 
Formand: Maybritt Erichsen, Bigårdsvej 52, 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf.: 50 94 03 25, E-mail: may@tdcadsl.dk
 
Bramsnæslund. 24 husstande 
Formand: Gert Meiner Jensen, Bramsnæslund 16, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge.                                            
Tlf.: 41 39 72 15, E-mail: gmj@base4000.dk 

Bramsnæsvig. 92 husstande
Hjemmeside: www.bramsnaesvig-grundejer.dk                       
Formand: Allan Skak Augsburg, Ejby Havnevej 105, 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf.: 46 40 50 03,  E-mail: a.s.augsburg@mail.tele.dk 

Christian Hansensvej. 4 husstande   
Formand: Lotte Arnvig, Kirkevej 57, 4070 Kirke Hyllinge. 
Tlf.: 29 40 85 90, E-mail: m.arnvig@gmail.com  

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

Ebbevænget. 10 husstande 
Formand: Tomas Skjold, Ebbevænget 9, 4070 Kirke Hyllinge.
Telefon: 23474829, E-mail: tomas.skjold@live.dk 

Ejbybro. 64
Formand Joan Hinsch, Ejbybrovej 36, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf.: 40 68 40 88, E-mail: joanhinsch@live.dk 
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Ejby Bylaug. 120 husstande
Hjemmeside: www.ejbybylaug.com 
Oldermand: Plys Baltzersen
Lorentzenvej 5, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 53 26  mob. 20 49 53 26 E-mail: plys-leif@privat.dk

Ejby Strand.  32 husstande
Formand: Bjarne Ego Jørgensen, Olaf Kristiansensvej 25, 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf.: 24 42 72 50, E-mail: evabjarne@hotmail.com

Ejby Strand Øst. 100 husstande
Formand: Gunnar Clausen, Kærvej 27, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 22 13 45 76, E-mail: gunse@email.dk

Grønhøj. 125 husstande
Hjemmeside: www.grundejergrønhøj.dk 
Formand: Ulrik Hansen, Lindevej 11, Ejby 4070 Kirke Hyllinge.                            
Tlf.: 40 30 47 05, E-mail: alice_ulrik@hotmail.com 

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

Vestervang. 17 husstande
Formand: Marianne Ree Mikkelsen, Vestervang 3, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge. 
Tlf.: 50 94 33 51, E-mail: marianne.ree.mikkelsen@gmail.com   

Åhusene. 53 husstande 
Formand: Pia Hilliger, Åhusene 38, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf.: 41 66 50 41, E-mail: philliger@yahoo.dk 

Åsvinget inklusive Åvangen 162 husstande
Hjemmeside: www.grundejerforeningen-aasvinget.dk 
Formand: Jack Greve Møller, Åbakken 62, 4070 Kirke Hyllinge 
Tlf.: 26 19 57 77, E-mail: greve.jack@gmail.com 

Ejby Forsamlingshus. 
Kurt Roos, Bigårdsvej 10, 4070 Kirke Hyllinge. 
Tlf.: 51 25 13 78 / 20650331. E-mail: familienroos@mail.tele.dk
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Ejby Nye Vandværk 215 brugere 
Kontaktperson Bruno Tlf. 46 40 53 15
                           
Ejby Strand Vandværk  579 brugere
Kontaktperson Leif Hansen 40 14 58 57

Grønhøj Vandværk 142 brugere
Kontaktperson Lars Dall Tlf.: 42 29 53 01

Åhuse Vandværk 300 brugere
Formand Jack Greve møller Tlf. 26 19 57 77                        

Redningsberedskab
Vestsjællands Brandvæsen Højvangen 9, 4470 Svebølle
Branddirektør Preben Christensen Tlf. 59 53 47 00

Politi
Midt- og Vestsjællands Politi
Skovbogade 3, 4000 Roskilde, Tlf. 46 35 14 48
Direkte kald 114 Alarm kald 112

Akuttelefon ......................................................................................................................................70 15 07 08           
Alarm, ambulance, brand, politi ................................................................................................... 112
Politi ........................................................................................................................................................................... 114
Dyr I Nød ......................................................................................................................................................... 18 12    
Lægevagten ................................................................................................................................70  15  07  00
Tandlægevagten .....................................................................................................................29  60  70  00

SÆLOPSYN
observerer noget uheldigt, vedr. sælen ude i fjorden, kontakt venligst Henning 
Frederiksen Tlf. 29 26 16 72!                       
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N
Nu skinner solen hos
Statoil i Kirke Hyllinge!

- kom og prøv markedets største sole...

Statoil • Eleverdamsvej 232 • 4070 Kirke Hyllinge

Kom og få

SANSEOPLEVELSE

i MegaSun 7900

Alpha med AROMA

AquaCool

FourSeasons


