
1

2 0 1 7

1

2 0 1 1
 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, 

Grønhøj og Præstholmgårds Vænge



2



3

Indholdsfortegnelse

Frederik Christian Rosenkrantz greve Scheel .................................................... 4

Oplev den tyske besættelse – et asfaltbal anno 1956 – et gammeldags 
høstmarked og meget mere – i Andelslandsbyen Nyvang ..............................20

En tilflytters bekendelser ..................................................................................30

Klar til start (måske) .........................................................................................42

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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Frederik Christian Rosenkrantz greve 
Scheel
En lokal personlighed!

Af Flemming Damgaard Larsen, advokat, lokalhistor-
iker og tidl. Medlem af Folketinget.

Ryegaard var i 1800-tallet og indtil 1923 en del af 
Stamhuset Rosenkrantz. Et Stamhus var, hvad vi kan 
betegne som en fond eller selvejende institution, der 
blev opløst efter jordlovene af 1919. I spidsen for et 
stamhus stod en stamhusbesidder, der også boede på 
en af de herregårde, der hørte til stamhuset. Stamhuset 

Rosenkrantz bestod af tre herregårde: Ryegaard, Trudsholm og Barritskov 
ved Vejle Fjord. Greven ejede således ikke personligt disse herregårde. Det 
var stamhuset, der ejede dem. Sådanne stamhuse var der en del af over hele 

landet. Ved lensafløsningen i 1919 var 
der i alt 74 såkaldte majorater med 
jord: 21 grevskaber, 14 baronier, 31 
stamhuse og otte fideikommisgodser 
og slægtsgodser. Et stamhus skulle gå 
udelt i arv til ældste søn. Det kunne 
ikke afhændes, men var til gengæld 
skattefritaget.

Stamhuset Rosenkrantz blev oprettet i 
1804 efter at den gamle grev Frederik 
Christian Rosenkrantz (1724-1802) 
var død i 1802 uden at efterlade sig 
livsarvinger. Han havde bestemt i sit 
testamente, at en slægtning, Niels 
Rosenkrantz (1757-1824) skulle arve 
hans 5 godser, men således, at der af 
mindst de tre skulle oprettes et stam-
hus, med navnet ”Stamhuset Rosen-
krantz”. Det var tilladt at sælge de to 
andre. Derfor blev Egholm og Krab-
besholm solgt og indgik således ikke i 
stamhuset.

Niels Rosenkrantz, der efter 1804 var 
stamhusbesidder døde i 1824 uden 
at efterlade sig livsarvinger. Efter 

arvereglerne rykkede en ny slægt ind 
som stamhusbesidder på Stamhuset 

Flemming Damgaard Larsen

F.C.R.Scheel (1833-1912), stamhusbesid-
der til Stamhuset Rosenkrantz (Ryegaard, 
Trudsholm og Barritskov).
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Rosenkrantz, hvor Ryegaard var 
hovedgården. Det var den næstæld-
ste søn af lensgreve Jørgen Scheel 
(1768-1825) og lensgrevinde 
Christiane Mette Bille-Brahe (1771-
1844) til Stamhuset Gammel Estrup; 
grevskabet Scheel og flere andre 
godser på Djursland. Det hele satte 
Jørgen Scheel over styr, undtagen 
naturligvis Stamhuset Gammel Es-
trup, netop fordi det var et stamhus. 

Denne næstældste søn var Henrik 
Jørgen Scheel (1796-1862), der 

således kom ind som stamhusbesidder på Ryegaard. I sit ægteskab med Anne 
Eliza Morbach Prom (1800-1878) fik han 6 børn, hvoraf en datter dog døde 
som lille. Den ældste søn, Frederik Christian Rosenkrantz Scheel (1833-1912) 
blev stamhusbesidder på Stamhuset Rosenkrantz efter faderens død i 1862. 
Han fik da bygget et enkesæde til sin mor. Det ligger ud til Munkholmvej, men 
med indkørsel fra Sonnerupvej.

I sin levetid fik Frederik Christian Rosenkrantz Scheel sat sig mange spor på 

De gamle hovedbygninger på Ryegaard fra ca. 
1575-1877
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Ryegaard, på egnen og i det 
politiske liv.

Fødsel og familie
Frederik Christian Rosen-
krantz Scheel blev født 
17.november 1833 i Køben-
havn. Hans far var, som 
ovenfor nævnt, Henrik Jørgen 
Scheel, kaptajn i Søetaten. 
Hans mor, Anne Eliza Mor-
bach Prom, stammede fra De 
dansk-vestindiske Øer, hvor 
hendes far var plantageejer 
og sekretær hos den danske 
guvernør, siden mægler på Sankt Croix. En søster til hende var i øvrigt gift 
med præsten i Kirke Hyllinge, Jacob Østrup (1807-1873). Hun hed Mary 
Aletta Prom (1802-1875). Det kom sig af, at Stamhuset Rosenkrantz ejede en 
del kirker, bl.a. Kirke Hyllinge Kirke og således havde indflydelse på hvem, 
der blev kaldet, som præst. Jacob Østrup blev kaldet i 1848. det var netop hans 
kones svoger, der sad på Ryegaard, som stamhusbestyrer. Jacob Østrup og 
Mary Aletta Proms gravsted findes stadig på Kirke Hyllinge Kirkegård, umid-
delbart øst for koret.

Frederik Christian Rosenkrantz Scheel gik på Sorø Akademi 1849-1851.

Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, som ofte blev omtalt som Frits i stedet 
for Frederik og til daglig underskrev sig F.C.R. Scheel blev gift 4.novem-
ber 1864 i Garnisons Kirke i København med Frederikke Vilhelmine Louise 
Zachariae (1842-1919). Hun var datterdatter af Kong Frederik 6. (1768-1839) 
i sit forhold til Bente Mortensdatter Rafsted (1790-1862), med hvem kongen 
fik fire børn. En søn af dette forhold, Frederik Vilhelm lensgreve Dannemand 
(1813-1888) købte nabogodset til Trudsholm, nemlig Aastrup i 1842. Den nye 
grevinde på Ryegaard blev ved sit giftermål således nabo til sin morbror på 
Aastrup Slot.

F.C.R.Scheel og Frederikke Vilhelmine Louise Zachariae fik mange børn, 
nemlig 8:

1.Henrik Jørgen greve Scheel, til Stamhuset Rosenkrantz, født 17. januar 1866 
på Ryegaard, død 14. oktober 1917 i Roskilde, 51 år gammel. Blev stamhusbe-
styrer af Stamhuset Rosenkrantz ved faderens død i 1912.

2. Fritz Vilhelm greve Scheel, født 13.  juli 1867 på Ryegaard, død 28. januar 
1921 i Hellerup, 53 år gammel.

Ryegaard Slot efter 1880 set fra indkørslen
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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

3. Oluf greve Scheel, født 13. september 1871 på Ryegaard, død 24. april 1951 
i København, 79 år gammel. Kaptajn i hæren. Gift 1951, lige før sin død, med 
Agnes Emilie Christensen (1899- )

4. Inge komtesse Scheel, født 18. september 1873 på Ryegaard. Stiftsdame på 
Vallø Stift.

5. Ellen komtesse Scheel, født 2. juli 1875 Ryegaard.  Stiftsdame på Vallø 
Stift.

6. Einar greve Scheel, født 3. december 1877 på Ryegaard, død  29. marts 
1878 på Ryegaard, 4 måneder gammel.

7. Anne Eliza komtesse Scheel, født 28. april 1879 på Ryegaard , død 23. 
august 1940 i Klampenborg, 61 år gammel. Overordentlig stiftsdame på Vallø 
Stift.

8. Louise komtesse Scheel, født 14. maj 1881 på Ryegaard, død 3. maj 1946, 
64 år gammel. Gift 1909 med Albert Carl Bille Scheel (1881-1937).

Selvom F.C.R.Scheel og Frederikke Vilhelmine Louise Zachariae fik 8 børn 
var det alene 3 børn der igen fik børn. Parret fik således 10 børnebørn.

Niels H. R. greve Scheel (1933-2006), far til den nuværende ejer af Ryegaard, 



8

Johan greve Scheel, skriver om sin oldefar og de otte børn:

”Frederik Christian var efter sigende en hustyran og meget dominerende. Hans 
ældste søn Henrik Jørgen, der uvist af hvilken grund ikke hed Rosenkrantz, 
forpagtede Trudsholm i 1892, da han var 26 år gammel. Han skulle hver dag 
stille på godskontoret på Ryegaard. Hvorfor vides ikke, det skulle han bare!

Frederik Christians fire døtre blev kørt meget stramt. Den ældste, Inge, var 
født tunghør og havde høreapparat. Hun skulle holde styr på linnedstuen. Hun 
ville gerne have været gartner, men det måtte hun ikke. Da jeg var dreng, var 
hun jo en ældre dame, men livlig og havde let til latter. Hun sagde engang, 
at hvis hun havde vidst, at hun skulle leve, som hun gjorde, så havde hun 
lavet nogle flere “basseraller” (gale streger). Jeg tror, at jeg har opsnuset en 
af “basserallerne”. Jægerslund blev moderniseret for nogle år siden. Bag et 
træpanel sad et fotografi af Inge. Hun har sikkert været betaget af en mand 
på Jægerslund og har givet ham et foto i al hemmelighed. Enten har manden 
været ligeglad eller har været rædselsslagen og har stukket det om bag panelet!

Den næste hed Ellen. Hun var mere stram i det men altid venlig. Hendes 
opgave var at holde styr på sølvtøjet. Præsten i Kirke Hyllinge havde friet til 
hende, men oldeforældrene syntes ikke, at det var fint nok!

Den næste i rækken var Anne Eliza. Jeg husker ikke meget om hende, men 
hun blev heller ikke gift. Da cykler blev almindelige, ønskede alle sig bræn-
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dende en sådan. Så kunne 
de da komme lidt rundt i 
omegnen. Men nej det måtte 
de ikke!

Den yngste, Louise, nåede 
at blive gift med en fætter, 
der med årene fik et alko-
holproblem!

De tre ugifte søstre og deres 
mor boede, fra faderens død 
i 1912, resten af deres dage 
i en lejlighed i de “engel-
ske” huse i Klampenborg.

En søn Einar døde som spæd.

Frederik Vilhelm levede mere eller mindre hemmeligt med sin kone og de-
res fire børn i København. De blev gemt væk i soveværelset, når Farfar fra 
Ryegaard kom på besøg!

Oluf levede også i København med en såkaldt “husbestyrerinde”. Hans søstre 
i Klampenborg måtte heller ikke vide noget. Han blev dog gift med hende, 

Hovedbygningen på Trudsholm fra 1551, ombygget i 1874
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men først på sit dødsleje. Da vi lærte hende at kende, var hun en overordentlig 
hyggelig person.

Alle disse børn havde øjensynligt været bange for den dominerende far! 
Frederik Christian dør som nævnt i 1912.

Vi er nu nået til min farfar Henrik Jørgen, der forpagtede Trudsholm i 1892. 
Af temperament en afdæmpet og beskeden mand. Han frier pr. brev til Sophie 
Louise de Falsen Zytphen-Adeler født 1872 på Dragsholm. Han regner ud, 
hvornår der kommer svar til posthuset i Roskilde. Han får sadlet sin hest og 
rider til Roskilde. Brevet er der, men han rider hjem til Trudsholm, før han 
åbner det og læser, at hun har sagt ja!

De bliver gift 1895 på Dragsholm. Sophie Louises søskende er forfærdelige 
imod ham. De siger, at han er bondekarl og lugter af møg!”

Ryegaard, Trudsholm og Barritskov
Da F.C.R.Scheel overtog Stamhuset Rosenkrantz bestod hovedbygningen på 
Ryegaard af to bygninger, der var bygget efter Ryegaards brand i 1573, da 
Ryegaard lå lige vest for Rye Kirke og så blev udflyttet til den nye placering 
vest for Rye by. Disse to parallelle bindingsværksfløje var nu ikke længere 
tidssvarende, hvorfor F.C.R.Scheel besluttede at rive dem ned og erstatte med 
et nyt slot på samme sted, hvor de gamle bygninger lå. Nedrivningen skete i 
1877 og et nyt slot, bygget i røde sten og med et markant tårn, stod færdigt 

Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06  
SALG og REPARATIONER
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i 1880. Arkitekten var F.V.Tvede (1826-1891). En kuriositet: Da slottet stod 
færdigt og anlægget omkring slottet var ordnet og reguleret af medarbejderne 
på Ryegaard, sagde F.C.R.Scheel i sin takketale til folkene, at den af dem, som 
ville klatre op i tårnets flagstang og hænge sin hat dér ville han give to pægle 
brændevin (næsten ½ liter). Min tipoldefar Jens Rasmussen (1841-1903), der 
var husmand på Jenslev Mark, meldte sig, klatrede op og satte sin hat. De 
andre jublede og hans dag var reddet.

Det siges, at det lille bitte Ammehus, der ligger på Sonnerupvej, tæt på 
Ryegaard, og hvor grevebørnenes amme boede, har sit træværk fra de 
nedrevne hovedbygninger, hvorfor Ammehuset har så flot en ornamentering i 
sit træværk.

I årene forinden havde F.C.R.Scheel også ladet arkitekt Tvede tegne bygninger 
til en ny avlsgård. Disse bygninger blev opført på den modsatte side af vejen 
(den nuværende Munkholmvej) i 1876. Herefter blev de gamle avlsbygninger, 
der lå på samme side af vejen som de gamle hovedbygninger og senere det nye 
slot, nedrevet.

Om festen i forbindelse med indvielsen af det nye slot har lokalhistorikeren, 
sognefoged og gårdejer L.P.Bigaard (1869-1951) skrevet:

”I 1880 ombyggede greven den gamle, smukke bindingsværkshovedbygning 
til en moderne hovedbygning med tårn og takkede gavle. Efter ombygningen 
indsamlede kommunens beboere bidrag til en gave til greven og grevinden, 



12

hvortil alle i kommunen med glæde gav deres skærv. Gaven bestod af smukke 
sølvgenstande, og den 20.juni 1880indbød greven og grevinden alle giverne til 
en overordentlig smuk fest på den nye hovedbygning.

Et stort blomster- og flagsmykket spisetelt var rejst i nærheden af hovedbyg-
ningen. Her fylkede gæsterne, der var mødt op med festhumør, sig om de 
bugnede spiseborde. Greven bød alle festdeltagerne hjerteligt velkommen, 
og i fornøjeligt samvær spiste og drak man under taler og sange. Efter spis-
ningen beså man den nye hovedbygning med de mange smukke værelser og 
den pragtfulde malerisamling af de gamle adelsslægters portrætter. Det store 
spisetelt var i mellemtiden blevet ryddet for borde og bænke, og nu gik dansen 
til den lyse morgenstund. I hjemmene i kommunen var denne storstilede fest et 
kært samtaleemne i mange, mange år derefter.”

I 1874 havde F.C.R.Scheel moderniseret og ombygget hovedbygningen på 
Trudsholm og senere avlsbygninger.

Der blev ligeledes bygget en ny avlsgård på Barritskov, øst for hovedbygnin-
gen. Det skete i 1884, og de gamle avlsbygninger, syd for hovedbygningen, 
blev nedrevet samme år.  

Skyttesagen og tillidshverv
F.C.R.Scheel var meget interesseret i skyttesagen. Det til trods for han 
var Højremand og skyttebevægelsen egentlig var noget som kom fra Ven-
strebønderne som udspring af den politiske kamp mellem Højre og Venstre.

Greven var således formand for Roskilde Amts Skytteforening fra 1872-1885 
og formand for Københavns Amts Skytteforening 1886-1898. Han var de-
suden medlem af overbestyrelsen for De danske Skytteforeninger 1881-1885.

Greven besad også mange andre tillidsposter. Bl.a. var han repræsentant i 
Nationalbanken 1872-1876; formand for Overformynderiets lånebestyrelse for 
Roskilde Amt 1873-1897; medlem af Landmandsbankens bankråd fra 1878, 
medlem af bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Danmark 1880-1904; 
formand for Dansk Folkemuseum (nu Danmarks nyere tid på Nationalmu-
seet) fra 1885; næstformand for 
bestyrelsen i Røde Kors 1896-
1909 og medlem af Komiteen for 
Dansk Vestindien.

Politiske hverv
Efter sin fars død i 1862 overtog 
F.C.R.Scheel, kort efter, hvervet 
som formand for Sogneforstand-
erskabet (datidens kommu-
nalbestyrelse) i Rye-Sonnerup 
kommune. I 1867 blev sogne-
forstanderskabet afløst af sogn-  Barritskov som det så ud på F.C.R.Scheels tid



13

eråd, men F.C.R.Scheel fortsatte som formand til 1907. Han var således i 45 år 
formand, altså det der svarer til borgmester i vore dage.

19.april 1865 blev F.C.R.Scheel valgt med 12 stemmer af de højstbeskattede 
vælgere til medlem af Roskilde Amtsråd. Dette medlemskab varede til 1901, 
hvorved det blev til 36 år som amtsrådsmedlem. I første møde som amtsråds-
medlem blev Scheel valgt ind i Vejkomiteen, senere vejudvalget, og blev dets 
formand.

3.januar 1879 skulle der være folketingsvalg. F.C.R.Scheel opstilledes i 
Roskildekredsen, som Højres kandidat imod det siddende Venstrefolketings-
medlem, gårdejer Hans Sørensen (1834-1906), Klovtofte. Da Venstre i disse 
år var delt i flere fløje og Hans Sørensen tilhørte Det Moderate Venstre (højre-
fløjen) opstillede en anden fløj, Den Bergske fløj (midterfløjen) sin kandi-
dat, nemlig sognefoged Niels Hansen (1843-1927), Gundsølille. Men inden 
valgdagen trak Niels Hansen sig som kandidat for ikke at splitte Venstre-
stemmerne. Alligevel lykkedes det F.C.R.Scheel at vinde mandatet med 790 
stemmer mod 701 stemmer til Venstrekandidaten. Ved de efterfølgende seks 
folketingsvalg forøgede greven sit stemmetal og blev genvalgt. Ved valget 
25.juni 1884 dog kun fordi Venstre havde to kandidater opstillet, der splittede 
Venstrestemmerne. Men ved folketingsvalget 9.april 1895 gik det galt. Her 
blev F.C.R.Scheel slået af Venstrekandidaten, mejeriejer Hans Jensen Rosleff 
(1847-1904), Lille Karleby.

Men kongen forbarmede sig over grev Scheel, hvorfor F.C.R.Scheel blev 
kongevalgt medlem af Landstinget 24.juli 1895. Her havde han sæde til  Barritskov som det så ud på F.C.R.Scheels tid

Enkesædet på Ryegaard bygget 1862.
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sin død i 1912.

F.C.R.Scheel var i Folketinget medlem af Finansudvalget 1894-1895, en af 
Landstingets sekretærer 1895-1896 og medlem af Rigsretten fra 1900.

Ordner
F.C.R.Scheel blev udnævnt til hofjægermester 24.marts 1865; kammerherre 
8.april 1878; ridder af Dannebrog 20.april 1880; Dannebrogsmand 1.septem-
ber 1887; kommandør af 2.grad 28.juli 1894 og kommandør af 1.grad 5.feb-
ruar 1909.

Død og begravelse
Efter nogle års tiltagende svagelighed døde F.C.R.Scheel, søndag, den 3.marts 
1912 på Ryegaard.

L.P.Bigaard skriver:

”Nogle dage senere stod i aftenskumringen en skare tavse mennesker, der 
rettede blikket mod hovedbygningens portal. Da døren gik op, og den blom-
stersmykkede kiste sås i vestibulen, blottede mændene hovederne i dyb ærbø-
dighed for den bortgangne gamle kæmpe og hædersmand.

I anledning af sørgehøjtideligheden var der fra hovedbygningen til voldgraven 
plantet en allé af grønne unggraner, hvorigennem man bar den gamle greve 
fra hans kære hjem, hans stolthed. Gennem Rye med de små arbejderboliger, 
hvorfra der også hilstes det sidste farvel til den humane og gode arbejdsgiver, 
blev kisten båret til sit sidste hvilested på Rye Kirkegård.”

Begravelsen, som blev forrettet af pastor Christian Jørgensen (1860-1930), 
Rye, fandt sted mandag, den 11.marts 1912.

Amtsdirektør Ernst Verwohlt (1923-2007), Roskilde Amt har skrevet om 
F.C.R.Scheel:

”Der stod ofte blæst om grev Scheel, der i det politiske liv aldrig lagde skjul 
på sine meninger, men han var ikke desto mindre uhyre afholdt af alle, han 
kom i berøring med, på grund af sin velkendte retsindighed og naturlige ven-
lighed, skønt han stod i et politisk modsætningsforhold til de fleste af egnens 
og godsets beboere.”

Samme år, altså i 1912, fik egnens beboere rejst en bronzebuste af ham i 
Ryegaards have, hvilken buste var udført af billedhuggeren Elna Borch (1869-
1950). På fodstykket står indhugget:

”Rejst 1912 af beboere på Rye og Trudsholm godser samt Rye og Sonnerup 
sogne. Med tak for ædel virke.”

Flemming Damgaard Larsen



15

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 
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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
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Ældre Sagen

Oticon samarbejder 
med Ældre Sagen for 
tryghed hele vejen.
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Ammehuset ved Ryegaard
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Autoriseret Kloakmester

Hovedgaden 40 • 4050 Skibby
Tlf 47 52 82 42 • Fax 47 52 84 46
skib130@apoteket.dk - www.skibby.netapotek.dk
Jægerspris Apoteksudsalg Hovedgaden 42 A 3630 Jægerspris

Skibby Apotek
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Formandsskifte i BRAMSNÆSVIG 
Grundejerforening (BG) 
Efter mere end 40 års indsats valgte foreningens formand Allan 
Augsburg at trække sig tilbage på generalforsamlingen i juni 
måned 2016. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at 
takke Allan for sin mangeårige indsats for foreningen, som han 
i kraft af sin personlighed, store drive, omfangsrige netværk 
og enorme lokal kendskab med stor ildhu har repræsenteret på 
fremragende vis.
 
Den altoverskyggende hændelse, som også førte til dannelsen 
af vor grundejerforening, tog sin begyndelse tilbage i 1961, 

hvor daværende Rye Sonnerup kommune traf beslutning om anlæggelse af både ny 
kloakledning langs den vestvendte kystprofil syd for Ejby havn (i dag stien) og rensnings-
anlæg i bunden af Bramsnæsvig bugten. Grundejerforeningen protesterede ihærdigt imod 
kommunens planer og via et vundet sagsanlæg lykkedes det også at forpure kommunens 
placering af rensningsanlægget til gavn for vandmiljøet. Kommunen valgte dog at etablere 
kloakledningen med den oprindelige linieføring og det har endnu ikke trods 50 års kamp 
været muligt at lukke sagen om den utilstrækkelige kystsikring af kloak-ledningen. 
Anlægsarbejdet ødelagde den oprindelige naturlige kystsikring og igangsatte en påviselig 
erodering af kyststrækningen, der med mellemrum har blotlagt og beskadiget selve kloak-
ledningen med forurening til følge. Den nye bestyrelse i BG agter at genoptage dialogen 
med Lejre kommune omkring en acceptabel afslutning af kloak sagen herunder om muligt 
en udbedring af selve stien. 

Bramsnæsvig bladet, som Allan er drivkraften bag, udkom første gang i 2003. Bladet 
har undergået en kolossal udvikling i årenes løb og fremstår i dag som et vigtigt talerør 
for lokalhistoriske emner takket være lokale frivillige skribenter og støtten fra områdets 
virksomheder via annoncering. Allan fortsætter arbejdet med Bramsnæsvig bladet i en 
overgangsperiode. 

BG er meget glad for, at bladet med virkning fra 2017 bliver distribueret ud til 18 
foreninger i Ejby by området og ser frem til at videreudvikle bladets indhold i samarbejde 
med disse foreninger f.eks. via etablering af et redaktionelt forum og nye forenings-og 
fællesindlæg m.m.. 

BG har i de senere år været en af initiativtagerne i forsøget på at skabe Grundejernes 
Fælles repræsentation ved Bramsnæsvig (GFB ) også populært kaldet “Ejby’s kontak-
tudvalg”. Intentionen har været at danne et fælles forum repræsenteret ved foreningernes 
formænd, som skal udveksle/diskutere mulige fællesprojekter med konsekvenser for andre 
af områdets foreninger. Hensigten er at etablere samarbejde på tværs af foreningerne 
og opnå større gennemslagskraft overfor kommunen i form af fælleshenvendelser til 
gennemførelse af foreningernes spændende ideer. Bestyrelsen i BG vil arbejde videre med 
initiativer til den endelige formalisering af “kontaktudvalget”. 

Jens Strickert Hansen, Formand Bramsnæsvig grundejerforening 

Jens Strickert Hansen
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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
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Keld Grinder-Hansen

Oplev den tyske besættelse – et asfaltbal 
anno 1956 – et gammeldags høstmarked 
og meget mere – i Andelslandsbyen 
Nyvang

I 2017 kan Andelslandsbyen Nyvang fejre sit 25 års jubilæum 
– og det gør vi i forrygende form. 
Andelslandsbyen Nyvang har været i rivende udvikling siden 
åbningen i 1992. Landsbyen er vokset, og der er kommet 
stadig flere aktiviteter til. I 2016 åbnede vi bl.a. en legetøjs-
butik og en frisørsalon, og i 2017 er der bl.a. en el-, radiobu-

tik, samt en sygestue og lægekonsultation på bedding, samtidigt med at vi regner med 
at kunne indvie vores nye besøgscenter med billetsalg ved sæsonåbning 2017 den 22. 
april. Og så er vi nået rigtigt langt med de overordnede planer for at videreudvikle 
Andelslandsbyen Nyvang i de kommende. Det kan man læse om i vores Visionsplan 
2020, som snart offentliggøres. Heri formuleres værdigrundlaget for Andelslandsbyen 
nyvang således:
”Andelslandsbyen Nyvang fortæller levende historie om andelstidens livsformer, 
produktionsforhold, skikke og traditioner og menneskets relation til naturen og den 
omgivende verden. Publikum tages på en tidsrejse tilbage i historien, hvor lyde, lugte, 
syns- og smagsindtryk gør historien lyslevende og hvor gæsterne inviteres til at være 
medskabere af fortællingen. 
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Velkommen	hos	Chilling	Out	
	
	

Stedet	du	får	velvære.	Dit	frirum	i	en	travl	hverdag.	Du	får	en	oplevelse	af	forkælelse,	
så	du	går	herfra	i	bedre	humør	og	med	større	selvtillid.	
	
Her	vil	du	få	en	grundig	og	professionel	vejledning	i,	hvordan	du	skal	pleje	din	hud	og	
hvilke	produkter,	der	egner	sig	bedst	til	netop	dine	behov	og	ønsker.	Samt	massage	
Alle	behandlinger	er	individuelt	tilpasse,	og	starter	altid	med	en	behandlingssamtale.	
	
Vi	arbejder	med	natur	produkter	fra	serien	"Kalahari".	En	serie	der	ikke	indeholder	
parabener,	kemiske	sulfater	eller	mineralske	olie.	Gennem	brug	og	salg	af	Kalahari	
produkterne,	støtter	vi	sammen	afrikanske	familier	med	kost,	lægehjælp	og	
undervisning	
	
Vi	udfører	dybdegående	massage,	ansigtsbehandlinger,	vipper/bryn,	voks,	mani	og	
pedicure	og	shellac.	
	
De	kærligste	hilsner	fra	Jane	og	Christine						
	

	
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

Chilling	Out	*	Bygaden	32	*	4070	Kirke	Hyllinge	

	
Tidsbestilling	:	20619715	
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Alt det du mangler... 

Skal du have gæ
ster? V

i tilbyder overnatning i luksus hytt
er,
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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, 

Gennem den levende og publikumsinddragende historiefortælling ønsker Andelslands-
byen Nyvang på en gang at underholde, vække sanselighed, kropslighed og nysger-
righed og give publikum en forståelse for og en viden om livsvilkår i andelstiden, der 
giver grundlag for refleksioner i nutiden og sætter fokus på centrale begreber som 
fælleskab, demokrati, folkelighed, dannelse, bæredygtighed, inklusion og aktivt med-
borgerskab i det 21. århundrede”.
Der er flotte ord, men det er ikke desto mindre, det vi gør nu og har ambitioner om at 
gøre endnu bedre i de kommende år.  
Lige nu er vi også i gang med at udarbejde en samlet udbygningsplan for Nyvang, 
der over de kommende år betyder, at vi en række nye huse i landsbyen:  Landsbykro, 
2-klasset skole med lærerboliger, 4-længet gård, Station med postkontor, Højskole, 
Mølle, Sparekasse, Landhospital med lægekonsultation. Med den færdige udbygn-
ingsplan i hånden skal vi derefter ud og få nogle af landets store kulturelle fonde i 
tale. Det er vores håb, at vi kan realisere tankerne i vores udbygningsplan indenfor en 
årrække, så vi kan præsentere en stærkt udbygget og endnu mere fascinerende landsby 
for vores publikum.
Der er altså rigtigt meget at se frem til både i den kommende sæson 2017 og på den 
længere bane. Der skal ikke herske tvivl om, at vi har ambitioner på vegne af Nyvang, 
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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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COMPUTER butik & værksted i Skibby
Bymidten 5, 4050 Skibby

Support hos dig:
Support i butikken: 110 kr. pr. kvarter

240 kr. pr. halve time

Tlf. 34 10 50 74

for vi mener, at vi har et en-
dog meget stort potentiale.
Allerede nu har vi heldigvis 
et stort publikum, der har 
fået øje på kvaliteterne på 
stedt. I 2016 havde vi ca. 
65.000 gæster og vi for-
venter, at dette tal vil stige 
over de kommende år. Men 
vi syntes da også selv, at 
Andelslandsbyen Nyvang er 
et særligt sted at besøge. Her 
praktiserer vi levende historiefortælling og gæsterne møder rigtige mennesker rundt 
om i landsbyen huse. Sidstnævnte kan kun gøres i det omfang, vi gør det, fordi vi har 
en meget stor og entusiastisk frivillighedsgruppe på over 450 personer. Det kan ingen 
anden kulturinstitution gøre os efter.

Historiske events og aktiviteter
Når man besøger Andelslandsbyen Nyvang på en almindelig hverdag eller i week-
ender, hvor der ikke er et særligt event, bliver vores gæster taget tilbage på en tidsrejse 
til 1940´erne, hvor man kan opleve hverdagslivet i landsbyen – og besøge de mange 
butikker, der ligger i nærheden af Nyvangs hovedbygning, men spredt ud over sæ-



25Ahlgade 38  |  4300 Holbæk
www.femilet.dk

Femilet Holbæk
E T  B E S Ø G  V Æ R D
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Er du på udkig 
efter en bank 

Så er det på tide at tage en snak med den lokale Spar Nord. 

Kontakt Jimmi, Camilla eller Kim og book et møde. 

Jimmi Kristiansen
Kunderådgiver
Telefon 46 46 15 30
jik@sparnord.dk

Camilla Rydeng
Kunderådgiver
Telefon 59 45 42 23
cry@sparnord.dk

Kim Johansen
Kunderådgiver
Telefon 59 45 42 41
kjh@sparnord.dk

– der arbejder lige så hårdt for dig, 
som du arbejder for dine penge?

Spar Nord Holbæk

 Slotsvolden 7, 4300 Holbæk
 59 45 42 00
 holbaek@sparnord.dk

 sparnord.dk/holbaek
  facebook.com/SNHolbaek

sonen, der i 2017 strækker sig fra 22. april  - 22. oktober, samt i forbindelse med vores 
traditionsrige julemarked, der finder sted i dagenen 25-26. november, 29. og 30. no-
vember og 2. og 3. december 2017, er der en række spændende eventsweekender, hvor 
vi tager særlige temaer under kærlig behandling. Her vil jeg fremhæve nogle af de 
store  eventweekender og i øvrigt henvise til vores hjemmeside (se bagerst i artiklen) 
og til vores årsbrochurer, hvor alle store events omtales.

Andelslandsbyen besættes
I weekenden den. 6. og 7. maj 2017 gennemspiller vi atter engang den tyske besættelse 
af Danmark. Denne event har med rette opnået stor anerkendelse igennem årene, og et 
stort publikum kommer hvert år for at være en del af dette storslåede totalteater. I 2016 
var der o. 150 rollespillere med til at levendegøre besættelsesårene, heraf op mod 100 
tyskere, der tog den lange vej herop for at optræde som den tyske hær. Både lørdag og 
søndag bliver Nyvang besat kl. 10.30 og befriet igen kl. 16. I løbet af ”besættelsesda-
gen” gennemspilles en række centrale episoder fra besættelsesdagene, hvor publikum i 
større og mindre omfang selv kan deltage: Besættelse, Alsangsstævne, sabotageaktion, 
danske frivillige, der kæmper på østfronten og meget mere. Vi kan garantere en både 
spændende, sjov og tankevækkende dag.
Farlig Ungdom
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Er du på udkig 
efter en bank 

Så er det på tide at tage en snak med den lokale Spar Nord. 

Kontakt Jimmi, Camilla eller Kim og book et møde. 

Jimmi Kristiansen
Kunderådgiver
Telefon 46 46 15 30
jik@sparnord.dk

Camilla Rydeng
Kunderådgiver
Telefon 59 45 42 23
cry@sparnord.dk

Kim Johansen
Kunderådgiver
Telefon 59 45 42 41
kjh@sparnord.dk

– der arbejder lige så hårdt for dig, 
som du arbejder for dine penge?

Spar Nord Holbæk

 Slotsvolden 7, 4300 Holbæk
 59 45 42 00
 holbaek@sparnord.dk

 sparnord.dk/holbaek
  facebook.com/SNHolbaek
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Lørdag den 17. juni laver vi Nyvang om til et gigantisk asfaltbal anno 1956 eller 
deromkring, hvor rock n´roll var kommet til landet, og hvor ungdommen begyndte et 
oprør med forældregenerationen
Ved at iklæde sig cowboybukser, læderjakker og brylcreme i håret, torpedoer og 
stivskørter for pigernes vedkommende og kaste sig ud i en vild jitterbug til dampende 
rock ´n roll toner markerede ungdommen, at de var klar til forandring. Dét var foræl-
drene ikke med på, så det var uundgåeligt med generationskonflikter. Den periode 
skiltrer vi i vore event ”Farlig Ungdom”, hvor vi samtidigt inviterer vores publikum til 
at deltage i festen og jitterbuggen, omkranset af tidens amerikanerbiler mm. Det bliver 
en fest, der måske varer til den lyse morgen?

Det Store Høstmarked 
I weekenden den 9. og 10. september kan vores gæster opleve fortidens høstmarked 
med markedsboder, tærskning, kvægskue og meget, meget mere. Lanbetjenteen har 
nok at se til, for det vrimler med gøglere og godtfolk, taskenspillere og lirekassemænd. 
Bønderne er kommet til byen!

Det var kun tre af vores mange events i 2017. Gæsterne kan også komme til vores 
to store stumpemarkeder for veteranbiler SWAPMEET (den 30. april og 1. oktober), 
opleve vores nye eventweekend ”Alle vi børn..”, der i weekenden 20. og 21. maj 
fokuserer på det at være barn i 1940´erne med skole, arbejde leg og spil, og hvor hele 
landsbyen er i børnehøjde den weekend, weekenden ”Damp og Nostalgi”, den 5. og 6. 
august, hvor Damptromleklubben viser et kørende damptromler, lokomobiler, damp-
traktorer og meget mere, ”Ulykker og redning i landsbyen”, den 19. og 20. august, 
hvor brand, ulykker og forbrydelser står i kø, og hvor Nyvangs redningsstation får 
travlt med ydrykninger og redningsaktioner, ”veteranflyvedagen den 3. september, 
hvor Nyvangs eget fly sammen med andre veteranfly laver opvisning og som rosinen 
i pølseenden vores hyggelige ”julemarked julemarkedet i den gamle landsby”,(se da-
toerne ovenfor), hvor der er julehygge og gamle juletraditioner overalt. Ja, man bliver 
helt forpustet af listen, men der er ikke andet af sige til slut end ”vel mødt i Nyvang i 
sæson 2017” og tag gerne venner og bekendte fra nær og fjern med ved besøget! 

Om Andelslandsbyen Nyvang, Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk • 59 43 40 30 • 
nyvang@andelslandsbyen.dk. Åbningstider 2017 (sæsonåbning 22. april)  Tirsdag 
til torsdag,  Weekend og helligdage kl. 10.00 til 16.00, lukket mandag og fredag I 
skolernes sommerferie (26.juni – 4. august) og i skolernes efterårsferie (14. – 20. okto-
ber) er der åbent alle dage. Se i øvrigt hjemmesiden: www.adlbn.dk
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E-mail: post@gvefoder.dk
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John E. Sørensen, 
Niels Klarskovsvej

En tilflytters bekendelser

Med stort ingen kendskab til Ejby slog vi os ned i 
byen – og sådan er det gået.

Det er over ti år siden, at vi for første gang fik fod under 
eget bord heroppe i Ejby. Ja, heroppe kalder vi det jo, 
eftersom vi kommer fra Køge-kanten, Karen og jeg. 
Men kimen til det hele blev lagt meget længere tilbage. 
Tilbage til dengang, hvor Karen i sin ungdom var under 

uddannelse i sundhedsvæsenet og på meget tidlige morgener kørte den lange 
vej fra Køge og til plejehjemmet Solvang. Når hun på sådan en smuk morgen 
kørte op af Elverdamsvejen med udsigten til Bramsnæsvig og Dejligheden 
nede til venstre, ja så  var det, at hun tænkte: Dér skal vi ha’ et hus en gang.

Så gik årene, som den slags jo har det med at gøre. Arbejde, børn, karriere og 



31

alt det, der hører livet til. I de mange år var det vist kun et par enkelte gange, 
at vi besøgte Ejby Havn. Vores to drenge var et par små lyshårede purke, det 
var sommer og der var dejligt på havnen. Vi har stadig det gamle papirfoto fra 
sommerudflugten dengang, hvor man kaldte den slags at køre på ”udflugt ud i 
det blå”. Men næste gang vi kom forbi mange år senere var alt det samme: In-
dtrykket af den drabelige nedkørsel af Ejby Havnevej og udsigten helt over til 
Orø var åbenbart upåvirket af årenes gang- selv lugten inde på det lille murede 
tissehus på havnen var den samme som altid.

Næste gang Ejby dukkede op i vores bevisthed var så fremme i 2006. Dren-
gene var for længst fløjet af reden, havde fået fuldskæg og tabt håret, som 
vi gør i vores familie. Og vi to nu halvgamle  forældre havde fået så meget 
friværdi, at der kunne blive til et lille sommerhus. Det mindste og det billigste 
vi kunne finde, for det skulle købes kontant på trods af vores elendige tim-
ing – ejendomspriserne ræsede i vejret  i de år og det var med at slå til, for 
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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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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



34

fast ejendom kunne jo kun blive meget mere værd. Ja, det sagde man den-
gang; allerede et par år senere kom krisen og vi blev så meget klogere. Men 
det var et stort øjeblik dengang hvor vi fik nøglerne til det beskedne Jeppesen 
træhus – helt originalt og uspoleret, som ejendomsmægleren fremhævede det. 
Beliggenheden var fin, syntes vi: - ”Ovre i Kyndeløse Sydmark har vi købt et 
fint sommerhus”, som jeg fortalte det til nogle af de lokale nede på havnen. - 
”Nåe, ovre på den anden side af jerntæppet”, lød det tørre svar. Bemærkningen 
sigtede naturligvis til den bus-sluse i Sydmarken, der gjorde at man skulle hele 
vejen gennem byen og først dreje fra ude ved skiltet med nudistlejren, som  
jeg altid fremhævede det for vore gæster.

Et par år gik med det lille sommerhus og alt hvad dertil hører af vejfester, 
badning, vandring og motorcykelture i området. I mellemtiden var planen ved 
at tage form. Ejby skulle danne rammen om vores tredje alder – selv om vi 
ikke kendte en levende sjæl heroppe. Hvorfor ikke sælge virksomhed og det 
hele? Ungerne var jo i gang med deres og var flyttet til København, som de jo 
gør, de unge. Så det gjorde vi. Fik solgt i Køge, mens tiderne var gode, og så 
pludselig stod vi med et kæmpe flyttelæs og 40 kvm. bjælkehytte i Kyndeløse. 
Karen var ikke i tvivl om løsningen: Vi skulle have hus henne i selve Ejby. 
Ikke bare et parcelhus, men sådan et specielt hus med sjæl og tæt på vandet. 
Sådan et besværligt, vedligeholdelseskrævende og som regel også for dyrt hus, 
tænkte jeg for mig selv – og flere i familien gav mig ret. ”Luftkastellet”, kaldte 
de det, når vi udpenslede Karens planer for vores næste hus. Men købt blev 
det: Af alle år såmænd netop i 2008, hvor priserne var de absolut højeste no-
gensinde. Derfor måtte jeg også spare, da der skulle laves navneskilt til huset. 
Et beskedent stykke drivtømmer sidder på gavlen, og kommer du tæt nok på 
kan du se, at huset hedder - Luftkastellet.

Fra at være landliggere om sommeren var vi nu blevet Ejby-gensere eller 
Ejby-boere, eller hvad det nu hedder. Dengang var der købmand i gåafstand på 
Strandvejen, og vi nød den lille nærbutik, hvor der var en iskold ølafdeling og 
så mange gule tilbudsskilte, at man skulle tro, at butikken ville vare ved, selv i 
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konkurrence med den Netto, der var undervejs. Det var jo her, vi kunne snakke 
lidt med de lokale og gøre os bekendte med omgivelserne. Vores nye naboer 
var bestemt flinke nok – men i den 3. alder er det jo ikke sådan, at man sidder 
lårene af omgivelserne, bare fordi man bor på samme vej. Men at de gode 
naboer er der for én, når det gælder for alvor, er så en anden sag. Båd havde 
vi jo naturligvis også fået. Nød sejlturene op gennem fjorden i fulde drag og 
nød mindst lisså meget, at vi kunne ligge for svaj i gåafstand fra vores hus.  
Uden at virke som for meget nybegynder havde jeg luret, hvor skuden kunne 
ligge godt i læ af Dejligheden. Men efter et stormfuld døgn var vind og bølger 
alligevel blevet for meget for mine fortøjninger og væk var båden. Den lå og 
huggede i brændingen nede i bunden af vigen. Skibbrud er noget, man klarer 
ved ægtefællens hjælp. Og naboen, der promte var der med hjælp på havnen, 
da båden skulle bjærges.

 Nåe ja, båden. Det siges, at sejlads er den mest direkte måde at teste et æg-
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teskab på, Jeg havde med vanlig nøjsomhed købt større båd, men sparet på 
traileren, idet jeg mente at den gamle bådtrailer da sagtens kunne klare den 
ekstra vægt og den smule tur ned på havnen to gange om året. Karen tænkte 
sikkert sit, men lod mig spare . Afsted kørte jeg – forsigtigt over fartbumpene 
-  og det gik da nogenlunde helt over til Ejby Strandvej nr. ca. 14, hvor det ene 
traileraksel gav op og den nyindkøbte båd lagde sig pænt på siden, lige ned på 
Strandvejens praktisk brede græsrabat. Det var ikke mit stolteste øjeblik Men 
uden at bebrejde mig en eneste gang lod Karen mig hente en ny trailer ude i 
Holbæk – det behøvede vi ikke snakke mere om.

Hvad der til gengæld blev snakket meget om, når vi havde gæster (og det var 
tit) var så næsten altid,  hvordan det var at bo i Ejby. Og vi fornemmede jo 
godt nok, at vores børn kunne lide stedet. København er jo meget cool, men 
sådan en sommerdag i Ejby er svær at slå. Nej, det passer faktisk ikke. På en 
hvilken som helst dag og uanset vejrlig er Bramsnæsvig en naturoplevelse. 
Men de første af vores bekendte til at springe ud med også at købe et hus 
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HOLBÆK
FARVEHANDEL
L. C. Worsøesvej 2  |  4300 Holbæk  |  Tlf. 5943 0992
Mail: holbaek@sadolinfarveland.dk
Web: www.holbækfarvehandel.dk 

heroppe, var faktisk vores gamle venner, der i skrivende stund planlægger og 
bygger, så de også kan nyde deres otium i Ejby. Et gammelt sommerhus, der 
som så mange andre i byen bliver udbygget og moderniseret. Og det er faktisk 
også noget af det, vi sætter pris på. Forskelligheden, hvor der på samme vej 
ligger alt fra gamle fiskerhuse, små knaldhytter til kæmpe luksusvillaer. Det 
giver en dynamik og uhøjtidelighed i byen, som vi sætter pris på.

For at gøre en lang historie lidt kortere, så siges det at tage tre generationer at 
falde til et sted, Det har vi ikke tid til at vente på. Så først købte vi et hus mere 
ovre på Ejby Strandvej, nærmest fordi vi syntes at det var synd, at den gamle 
tyrolervilla stod og forfaldt. Der flyttede vores ene søn ind og han har nu stiftet 
bo der og fejret bryllup med sin københavnerpige. Det andet hold kom lidt 
senere, Vi tog på sommerferie på Azorerne. I mellemtiden lånte den anden søn 
og hans Rødovre-pige huset på Niels Klarskovsvej. Og da vi kom hjem fra fe-
rie, havde de stort set skrevet slutseddel på et hus oppe i byen. Til vores glæde 
har de nu et år efter skænket os vort først barnebarn, Karl, der er den første af 
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Sørensen-klanen, der er indfødt i Ejby. Til overflod er vores ene svigerdatters 
venner rykket ind i byen i et hus, som de foreløbigt lejer. Også de er rigtige 
københavnere, der råber på min hjælp, hvis en edderkop virker truende eller 
hvis brændeoven fylder huset med røg, bare fordi de har stillet stearinlys på 
den varme ovn.

Og her står vi nu. Med stort set alt det der skal til for at leve et rart otium her 
i Ejby. Men er der så slet ikke nogen minusser ved at flytte til sådan en lille 
provinsby? Joe, der sker jo ikke så gevaldigt meget, hvis man ikke lige er 
idrætstosset, politisk engageret eller har skolesøgende børn. Lidt badminton 
er det da blevet til, men når man både er en dårlig vinder og taber som mig, 
er der jo ingen, der gider spille med en. Så for os lidt halvgamle er der måske 
ikke så mange tilbud. Men der er ikke noget værre end at høre folk brokke sig 
over dén slags uden at lette rumpetten selv. Og det var nok også derfor, at jeg 
dukkede op den septemberaften i 2015, hvor Ejby Bylaug havde fået den gode 
idé at samle op på, hvad der måtte røre sig i byen og være af ønsker fra aktive 
beboere i byen. Det var fantastisk at se, hvor mange mennesker der kom. Og 
de havde noget på hjerte. Alle ville de Ejby det bedste. Helt lavpraktisk satte vi 

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

Flagstænger,  for medlemmer pr. stk.  20,00 kr.
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, sølvbryl-
lup 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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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 ...

STENBÆK EL-CENTER, 
SÆBYVEJ 3, 4070 KIRKE HYLLINGE, tlf. 46 40 44 90
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os sammen i forsamlingshuset og på basis af små gule post-it sedler dannede 
vi grupper, der skulle gøre noget for Ejby. Det blev en åbenbar succes og er 
det stadig. Karens  og mit møde med nye mennesker og ildsjæle i det frivillige 
arbejde startede i Kulturgruppen, hvor vi helt uden forudsætninger - stort set 
- bare satte aktiviteter i gang. Første gang kom der kun 15 til den allerførste 
foredragsaften. Anden gang over 100, da vi genoptog de gamle juletræsfester 
i forsamlingshuset. Siden har der været fællesspisninger, sommerfest, vins-
magning, musikaften og ikke mindst kommet gang i Facebook-siden ”4070 
Ejby Vores Sted” og ”Ejby Bylaug”-siden, hvor vores initiativer bliver set 
og diskuteret. Og hver gang vi får et ”like” eller en konstruktiv bemærkning 
med på vejen er det et skulderklap, der gør, at man gider være med i arbejdet. 
Med tiden håber vi at flere af de yngre mennesker i byen vil deltage, men som 
forældre til fire storbypendlende børn og svigerbørn ved vi godt, hvad deres 
hverdag indebærer af travlhed.

En aktivt otium til trods har jeg sommetider en fridag, når alle andre er på 
job, Så nyder jeg gåturen langs stien til havnen. Gerne en dag i forsommeren, 
hvor der er ekstra liv på havnen. Sådan en dag, hvor man kan betragte novicer 
komme kørende med en nyindkøbt båd, der skal søsættes for første gang. Hvor 
alle begynderfejlene står i kø; fra at ikke kunne bakke ned af den stejle rampe, 
mens alle glor, og til motoren, der ikke vil starte, fordi man ikke lige vidste at 
der var en lukket benzinhane. Så er det, at selv en tilflytter som mig kan gøre 
fyldest og lidt diskret komme med et par råd, så ikke den  nyslåede bådejer 
taber ansigt – man er vel (blevet) en af de lokale.
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Webshop: 
www.annied.dk

ERFARNE 
FRISØRER 
OG MED FORNUFTIGE PRISER

VI ER ET TEAM  
AF DYGTIGE

Nyt tøjmærke:

SPRING 2017
Forhandler af:

Munkholmvej 26, 4300 Holbæk • tlf. 59 43 84 84
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Klar til start (måske)
Jeg er blevet opfordret til, at skrive lidt om mine oplev-
elser, omkring skagenløbet 2015. Det har længe været 
min drøm, at køre med på skagenløbet, så da tilmeld-
ingsfristen nærmede sig blev beslutningen hurtigt taget. 
Selvfølgelig skulle jeg med, men hvad med cyklen? 
Jeg har lidt af hvert oppe på loftet, men det satte sine 
begrænsninger, da cyklen skulle være før 1935, for at 
kunne deltage.
Der var 2 stk. men ingen af dem var klar til et skagen-

løb.
Den cykel som så meget komplet ud, var den lille husqvarna sv30 fra 1929.
Jeg fik dispensation til at komme ud i rørklubben (hos Frank og Mie) og rode 
med husqvarnaen (den var jo trods alt fra nabolandet til røret), den blev startet, 
der blev lavet strøm og lavet gearkasse, det skal lige siges at man kunne se, at 
det ikke var den første gang gearkassen havde været skilt ad.. Men ud at køre 
kom den.
Efter en del problemer og en del justeringer blev den nogenlunde stabil, men 
sløv det var den sgu.

Så kom dagen, hvor løbet skulle starte. Jeg var kørt med Frank og Mie til 
Skagen dagen før og havde aftalt med Carsten Knudsen at vi skulle køre løbet 
sammen.
Starten gik, men der gik ikke mange kilometer, før husqvarnaen begyndte at 
spring ud af 3. gear, når den skulle op ad bakke, så jeg måtte køre ud af lige 
vej. Til sidst var 3. gear helt væk, ned i 2. og videre og det passede faktisk 
meget godt til den sløve motor, selvom det gik lidt langsomt.

Motoren begyndte senere at gå rigtig dårligt, det var ventilspillerummet der 
var blevet for stort, jeg måtte frem med en skiftenøgle og en tommelfin-
gernegl, så passede det igen.
Men dagen var ikke slut endnu, efter et stykke tid begyndte 2. gear at drille, 

Henning Frederiksen
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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 
• Zoneterapi 
• Homøopatisk medicin   
• 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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det flyttede sig og det kan det jo ikke med mindre akslen gjorde det.
Jeg må indrømme, det stressede mig lidt. Jeg syntes at der var lidt langt til 
København i 1. gear og vi kun nået til frokostpausen.

Øv jeg måtte få den op på fejebladet og afsted mod Silkeborg. Det var så det 
Skagenløb eller hvad? Et lille plaster på såret var, at det var super hyggeligt 
at køre sammen med chaufføren og Poul Jørss. Og Poul og jeg havde vidst en 
lille svaghed for den flotte kage på Moren Korch museet.
I Silkeborg fik jeg chaufføren til at køre mig ned på stationen. Husqvarnaen 
blev efterladt i Silkeborg og jeg skulle jo hjem lige meget hvad for at hente 
et køretøj. For sådan en som mig var det lidt af en videnskab, at finde ud af at 
tage bus og tog hjem, der var en masse ændringer pga. bane arbejde i hellig-
dagene og ingen personale på stationen, men kl. 3.00 var jeg hjemme og 10 
minutter over 3 var jeg kørt hjemmefra igen.

254 km ventede forude, midt om natten. Afsted kørte jeg så på min Nimbus 
fra 38, men sidevogn, hvor der plejer at stå en Bultaco trail cykel, så den var 
heldigvis klar til mc transport.
Selvfølgelig skulle nimbussen begynde at drille med strømmen, jeg var rigtig 
glad for den gule vest, når jeg nu skulle køre over Fyn uden lys i buldermørke. 
I takt med at der blev mindre og mindre strøm gik Nimbussen dårligere og 
dårligere, da jeg nåede 2 km før Silkeborg, var den helt død.
Så efter Carstens start, kom han med sit extra batteri, og så var der liv i den 
igen.
Jeg kørte tilbage og fik læsset husqvarnaen på nimbussen og så til start, jeg 
nåede det næsten til tiden.
Carsten havde noget tid han skulle hente hjem, så jeg kom sådan set til at 
tænke lidt på filmen “De nåede færgen”.
Da vi nåede Fyn, var det tid til mere strøm, så vi købte et nyt batteri, længe 
leve Biltema.
Og videre gik turen til Nyborg. Til aften spisning kom Karsten til at nævne, at 
han havde regnet ud at jeg havde været på farten i 42 timer uden at sove, det 
kunne jeg slet ikke tåle at høre, jeg måtte sove.
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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

Sjællands delen gik dejlig problemfrit, så der er ikke så meget at skrive. Dog 
vil jeg gerne sige tak til Stein Hagen for de fine ord til festmiddagen.
I skrivende stund har jeg ingen kørende skagen cyklen klar til næste år, men 
jeg håber da på, at finde nået at køre på til næste skagenløb. (Så hvis der er en 
der har en der har en med lidt flere kubik de går og tænker på at sælge, kunne 
jeg godt være interesseret.)



48



49

BFB(Beboernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig) for 
samtlige beboere med adresse i Ejby, 4070 Kirke Hyllinge. 
Repræsenteret ved formanden for deres beboer forening med 
adr. Tlf. og E-mail adr. Samt andre nyttige Tlf. numre. Opda-
teret d. 3. 11. 2016

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. 82 husstande
Hjemmeside: www.bramsnaesvig-grundejer.dk                       
Formand: Jens Hansen, Gudrun Børresensvej 24, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 69 65, E-mail: mulleogpeps@gmail.com  

Christian Hansensvej. (5) husstande  
Næstformand: Bo Ravn Christensen, Chr. Hansensvej  6, Ejby 4070 Kr. Hyllinge - 
Mobil: 21 78 25 88 Mail: ninaogbo@mail.dk
Formand: Lene Løhr Dyssemosen 13, EJBY 4070 Kirke Hyllinge
20 68 59 14  E-mail: dyssemosen@autlook.dk  

Dyssemosen 20 husstande
Formand: Lene Løhr, Dyssemosen 13. Ejby 4070 Kirke Hyllinge. 
Tlf. 2o 68 59 14. E- mail: dyssemosen@autlook.dk

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 husstande 
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. (150) 50 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 

Lindelunden 27 husstande
Formand: Elina Rønning Lindelunden 17, Ejby 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf.: 43 64 41 89, E-mail: ronningelina@yahoo.dk 

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, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 
Tlf.: 26 19 57 77, E-mail: greve.jack@gmail.com 

Ejby Brolaug.
Havnefoged  Jørgen Hansen, Åsvinget 9, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge.
Tlf. 51 35 70 88 
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Bramsnæs Sejlklub.
Formand: Lars Grønlund, Hyldebjerggårdsvej 2. Ejby. 4070 Kirke Hyllinge.                                                              
Tlf: 23 47 44 77 E-mail: lgprivat@gmail.com 

Ejby Forsamlingshus. 
Kurt Roos, Bigårdsvej 10, Ejby 4070 Kirke Hyllinge. 
Tlf.: 51 25 13 78 / 20650331. E-mail: familienroos@mail.tele.dk

Ejby Nye Vandværk 215 brugere Kontaktperson Bruno Tlf. 46 40 53 15
Ejby Strand Vandværk 721 brugere  Kontaktperson Leif Hansen 40 14 58 57
Åhuse Vandværk 300 brugere Formand Jack Greve møller Tlf. 26 19 57 77                        

Politi
Midt- og Vestsjællands Politi
Skovbogade 3, 4000 Roskilde, Tlf. 46 35 14 48

Akuttelefon .................................................................................................70 15 07 08           
Alarm, ambulance, brand, politi ...........................................................................112
Politi .........................................................................................................................114
Dyr I Nød ...............................................................................................................1812    
Lægevagten ..............................................................................................70  15  07  00
Tandlægevagten .......................................................................................29  60  70  00

Adresser på hjertestartere i Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Den ene er på træningscentret Grønnehave Elverdamsvej 200 i Ejby, udenfor på vens-
tre side af indgang A
Den anden er indendørs i Multihallens indgang på højre side. OBS, OBS indgangs-
døren kan være aflåst.
Den tredje er udenfor på nordsiden af Ejby Havns toilet bygning på Ejby Havnevej 
100 i Ejby.  

SÆLOPSYN: observeres noget uheldigt vedr. sælen ude i fjorden, kontaktes Henning 
Frederiksen tlf. 29 26 16 72

Redaktion:  Allan Skak Augsburg, Ejby Havnevej 105 Ejby 4070 Kirke Hyllinge 46 
40 50 03 a.s.augsburg@mail.tele.dk 
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