
Sælens Historie!

Sælen der ligger lidt syd for Ejby havn og efterhånden er blevet ikke alene Grundejerforeningen
Bramnæsvigs, men også hele områdets meget afholdte maskot har sin egen historie:

Karl Hansen Glem  (06.10.1906 – 07.06.1976), der var en af grundejerforeningen Bramsnæsvigs stiftere
(01.09.1962), ledede gennem mange år firmaet H.P Hansen Glem & Søn i Roskilde efter sin far, men fik
heldigvis også tid til at udfolde sine kunstneriske evner, efter endte studier på kunstakademiet.
Megen inspiration hentede han i sit hus ved Ejby strand, som han fra barnsben beboede hver sommer
fra 1918 til sin død 1976. Sælen der var ret almindelig i Isefjorden de første 40 år af den epoke,  har ikke
mindst, på de mange fisketure givet inspiration til værket af samme navn.

Ca. 1930 Sælges Sælen til daværende dyrlæge Tobiasen i Frederikssund, der til Karl store sorg lægger
den på en græsplæne.

Ca. 1956 Sættes huset til salg og Sælen købes af daværende fru. B. Højgaard (B. Garvold) som 60 års
fødselsdagsgave til sin svigerfar ing. Johs. Højgaard i Hundested, der atter lægger den på en græsplæne.

Ca. 1972 Overtales Karl Hansen Glem til at signere Sælen.

Ca. 1980 Dør ing. Johs. Højsgaard og gavegiveren får sælen tilbage af sin daværende svigermoder og
lægger den atter på en græsplæne i Hundested.

Efter megen søgen og efterfølgende forhandlinger, lykkedes det Allan Skak Augsburg at få lavet en
bronzeafstøbning af Sælen og lægge den i sit rette element, -på en sten ude i vandet tæt ved Karl Hansen
Glems hus på 90 året for hans fødsel, ikke blot som tak for hvad han gjorde for området, - men ogå med
det egoistiske, at vi ved Bramsnæsvig måtte glæde os ved bare eet af han værker, - noget Roskilde
glædeligvis we så rigeligt begavet med.

1996 er året for sælen placering, men også et miljø år hvor Grundejerforeningen Bramsnæsvig
overrækker den til Bramsnæs kommune, med ønsket om et fortsat virke for en renere kommune med
renere vand i sine omgivende fjorde og dermed flere fisk og igen sæler i Isefjorden.

1998 beder Hundesteds borgmester om lov til at få en kopi, med henvisning til Hundested betyder
Sælhunderevet. ”Barnet” laves, monteres på et klippetykke, sendt fra venskabsbyen i Grønland og
lægges på byens torv, samme år.

2005 fører Allan Skak Augusborg, efter aftale med Bramsnæs Kommune og inden kommunens
sammenlægning med Hvalsø og Lejre, sælen tilbage til Grudejerforeningen Bramsnæsvig.

2006 Er året hvor Karl Hansen Glem ville være fyldt 100 år og året hvor Sælen atter er i varetægt af den
grundejerforening han var medstifter af.


