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Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Foto Gitte Johnsen februar 2020. Ejby Å’s delta efter en meget våd periode
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Kære læser   
Trods corona udfordringen får vi også et blad på gaden i 
2020.

Vi er glade for de modtagne indlæg fra borgere,foreninger 
m.v. og håber med tiden at kunne præsentere endnu flere 
artikler fra Ejby området.
  
Emnerne kan være mangfoldige lige fra lokalhistoriske 
emner, oplevelser i naturen, en sjov begivenhed, lovgiv-
ningsmæssige forhold f.eks reglerne om refusion af el-afgift i 
boliger med sommerhusstatus, en tilflytters oplevelser, sikring 

af børnenes skolevej, trafikale forhold i almindelighed, en cykeltur på ”Fjordstierne, 
m.v.. Artiklerne skal om muligt helst krydres med diverse foto.
Eneste krav er, at personen eller emnet skal have en vis tilknytning til vort lokalom-
råde. 

Oplysninger om grundejerforeningen Bramsnæsvig findes på hjemmesiden
www.bramsnaesvig-grundejer.dk, hvor der informeres om foreningens baggrund, ved-
tægter, referater fra generalforsamlinger, privatlivspolitik d.v.s hvordan vi behandler 
medlemmernes persondata samt adgang til vore tidligere bladudgivelser helt tilbage til 
starten i 2004.

Vi henleder læserens opmærksomhed på, at antallet af døgnåbne hjertestartere i Ejby 
byområde er øget markant siden 2019 og er nu oppe på 8 stk - flere er endog i støbe-
skeen.
I skrivende stund er ikke alle hjertestarterne synlige på hjemmesiden www.hjertestar-
ter.dk, men de er undervejs.
Vi henviser til oversigten bagerst i bladet (side 51) og kan bekræfte, at de oplistede 
startere er tilstedeværende og driftsklare, selvom de p.t måske endnu ikke optræder på 
den nævnte hjemmeside.
 
Endvidere opfordrer vi alle til at downloade hjertestarter/løber app’en på mobil tlf. 
og orientere sig om placeringen af den hjertestarter, der er tættest på jeres bolig i fald 
behovet for akut hjælp skulle opstå.

Denne positive udvikling i antallet af hjertestartere er bl.a. et resultat af samarbejdet 
mellem områdets foreninger, som under arbejdstitlen “Ejby Byforum” har fungeret i 
nu mere end et år med kvartalsvise møder. 
Dette samarbejdsudvalg kan også på andre områder blive et stort aktiv for vores by.

Lejre kommune har f.eks nedsat et midlertidigt organ “Landsbyudvalget” bestående 
af repræsentanter fra både kommunen og de enkelte landsbyer, der inden udgangen 

Jens Hansen
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af 2020 skal klarlægge de kerneværdier, der skal indgå i Lejre kommunes fremtidige 
strategi for de 49 landsbyer.

Ejby er heldig og har fået indvalgt en repræsentant i selve landsbyudvalget.

Selvom konceptet fra Lejre kommunes side i høj grad er baseret på princippet om 
hjælp til selvhjælp - aktivering af byens ildsjæle og søgning efter midler fra div. fonde 
- og der ikke automatisk følger en stor pose penge med fra kommunens side bortset fra 
en midlertidig pulje, åbner det dog muligheder for med tiden at få større gennemslags-
kraft hos kommunen for byens ønsker, når samarbejdet koordineres i “Ejby byforum” 
og dermed pludselig repræsenterer byens ca 2700 indbyggere og ikke kun en lille 
forening med 100 - 200 medlemmer.  
 
Grundejerforeningen Bramsnæsvig har store forventninger til de fremtidige resultater 
af samarbejdet i “Ejby Byforum” og vil aktivt medvirke i arbejdet..

God læselyst og en forhåbentlig solrig sommer. 
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Ryegaards tidligste ejere.
Af Flemming Damgaard Larsen                                                                                    
Lokalhistoriker, regionsrådsmedlem og kommunalbestyrel-
sesmedlem.

Langt størstedelen af Ejby har tidligere været ejet af Rye- 
gaard. Alene fire gårde var ejet af Kommunitetet i Køben-
havn, som havde som formål at understøtte de studerende 
ved Københavns Universitet. Altså datidens SU.
Det kan derfor være interessant at se på, hvad det er for men-
nesker, der i de tidligste tider har ejet Ryegaard og dermed 

have indflydelse på forholdene i Ejby.
Der er gennem tiden udfærdiget flere ejer lister over Ryegaard, men de er ikke identi-
ske.
Jeg mener, at nedenstående er den, der kommer sandheden nærmest.

Kronen indtil 1350.
Den første ejer af Ryegaard, som kendes, er Kronen. Det vil sige kongemagten. I dag 
vil vi sige Staten. Fra 1340 var det Valdemar Atterdag (ca.1320-1375), der var konge, 
som han var fra 1340-1375. I de otte år der forløb forud, var Danmark kongeløs. Det 
var en tid hvor Danmark var i opløsning, grundet pantsættelse til udenlandske grever, 
adelens trang til at gå sine egne veje samt uduelige konger. Den egentlige hersker på 
Sjælland var panthaveren, den holstenske greve Johan den Milde, død i 1359.

Folmer Folmersen 1350-1362
I 1350 mageskiftede Valdemar Atterdag Ryegaard til Folmer Folmersen for et gods i 
Bårse herred på Sydøstsjælland. Folmer Folmersen har ikke efterladt sig særlige vid-
nesbyrd om sin tid som ejer af Ryegaard. Han er mest kendt, som ejer af hovedgården 
Stadsager (nu Vennerslund) på Nordfalster.

Jakob Olufsen Lunge 1362-1387
Jacob Olufsen Lunge var gift med en datter af Folmer Folmersen, Sophie Folmersdat-
ter. 
Han løftede sig gennem sin levetid fra lavadel til at være en af de betydeligste mænd 
i højadelen med store godsbesiddelser. Han deltog i Valdemar Atterdags krigstogt til 
Brandenburg i 1349-50 og fik i den forbindelse titlen ridder (en særlig titel for adels-
mænd). Ved de jyske adelsmænds oprør mod kongen mistænkte Valdemar Atterdag 
Jakob Olufsen Lunge at stå i ledtog med oprørerne, hvorfor han blev fængslet og 
hans gods blev beslaglagt. Imidlertid må forholdet til kongen hurtigt være blevet godt 
igen. Dette skete inden han overtog Ryegaard. Han var høvedsmand (en forvalter eller 
bestyrer af et område) på Als i nogle år i Valdemar Atterdags sidste leveår. I slutningen 
af 1370’erne var han lensmand (kongens øverste lokale embedsmand og repræsentant) 

Flemming Damgaard Larsen
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på Kalundborg Slot, Holbæk Slot og Trudsholm i Jylland.
Da han døde efterlod han sig foruden Ryegaard, herregården Højstrup på Stevns og en 
mængde gods rundt om på Sjælland.

Folmer, Anders og Oluf Jakobsen Lunge 1387-
Efter Jakob Olufsen Lunges død synes det som om, at tre af hans sønner Folmer 
Jakobsen Lunge, Anders Jakobsen Lunge og Oluf Jakobsen Lunge hver fik broderpart 
i Ryegaard. Men Folmer Jakobsen Lunge købte de andre ud og blev eneejer. Han fik 
ved skiftet med sine brødre også udlagt Højstrup på Stevns.
Han var gift tre gange.
Han tog initiativ til at opføre et kapel for sin slægt ved Roskilde Domkirke, Sankt An-
dreas Kapel. Kapellet eksisterer stadig og blev nyindrettet i 2010 af kunstneren Peter 
Brandes.
Allerede i 1387, da han var 30 år var han ridder, rigsråd (nærmest minister) og kam-
mermester (højtstående embedsmand knyttet til regentens skatkammer) under Dron-
ning Margrethe den 1.
I 1393 var han høvedsmand på Gurre (mellem Helsingør og Tikøb).
Han blev en af Dronning Margrethes betydeligste rådgivere. Han var bl.a. med til at 
udstede Kalmarunionens unionsbrev i 1397, men han har ikke beseglet det. Han blev 
også anvendt som diplomat i forhandlinger med udlandet, hvor han opnåede betyde-
lige resultater.
Han skrev sig til Ryegaard efter han først havde pantsat sin gård, Højstrup på Stevns 
til Dronning Margrethe og i 1406 tilskødet den til hende.
Folmer Jakobsen Lunge døde ca. 1412, idet han endnu levede i marts 1411, men var 
død i april 1413.

Sophie Folmersdatter Lunge 1412-1421
Folmer Jakobsen Lunges datter, Sophie overtog Ryegaard efter faderens død. Sophie 
ægtede i 1421 Claus Serlin, der da overtog ejerskabet af Ryegaard.

Claus Serlin 1421-1450/51
Trods ejerskab i omkring 30 år har Claus Serlin ikke sat sig spor. Claus Serlin efterlod 
sig flere børn og det ser ud til, at der har været en del arvestridigheder mellem arvin-
gerne. Der blev lavet et meget kompliceret og indviklet skifte. Men resultatet blev, at 
en datter Sophie Clausdatter fik Ryegaard med til sin ægtefælle.

David Arildsen Quitzow 1450/51-1492
Sophie Clausdatters ægtefælle var David Arildsen Quitzow, der således blev ejer af 
Ryegaard. Han ejede også Svenstorp, 7 km nord for Lund i Skåne. I 1452 var han rid-
der. 
David Arildsen Quitzow har formentlig været populær på egnen. Det ses af, at han var 
meget tilstede, når der skulle afgøres stridigheder. Men han var meget sjælden selv 
part i stridighederne.
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Men et par eksempler viser, at han godt kunne være part. Engang havde abbeden i 
Sorø Kloster, hr. Henning tilranet sig større fiskerettigheder i Isefjorden udfor Ejby. 
David Arildsen Quitzow og en række andre lokale lodsejere anlagde sag an mod ab-
beden. Afgørelsen på sagen blev, at hver skulle have fiskeret i forhold til sin ejendom 
i Ejby.
I en anden sag fra 1476 er han i strid med ridder Axel Brahe, hovedgården Taastrup 
(fra 1741  Christianssæde) på Lolland om en gård i Ejby. David Arildsen Quitzow 
vinder en fuldkommen sejr.
I 1488 døde hans kone Sophie Clausdatter Serlin og i 1492 døde David Arildsen Quit-
zow. Ryegaard gik så over til en slægtning af Sophie Clausdatter Serlin, nemlig biskop 
Niels Clausen i Aarhus.

Niels Clausen 1492-1531                 
Niels Clausen havde været kannik i Roskilde og i Aarhus. I 
1490 blev han biskop i Aarhus. Han gjorde en stor indsats for, 
at få ombygningen af Aarhus Domkirke tilendebragt, ligesom 
han fik rigt inventar til domkirken. En del af inventaret findes 
stadig i Aarhus Domkirke, såsom syvarmede lysestage i koret, 
skænket i 1515; korstole fra 1508; to korskabe til opbevaring 
af alterklæder. Det menes ikke, at han har betydet så meget for 
Ryegaard. Da han i 1520 trak sig tilbage, som biskop bosatte 
han sig på Silkeborg Slot og ikke på Ryegaard. I 1524 deltog 
han i Rigsrådets beslutning om straf over dem, som prædikede 
Luthers lære. Han døde 15. december 1531 på Silkeborg Slot 
og blev begravet i Aarhus Domkirke, hvor hans ligsten befin-

der sig, i øvrigt den største i 
Aarhus Domkirke.                                                

Niels Clausen besad ret meget 
gods udover Ryegaard bl.a. 
Rosenholm nord for Aarhus.
I 1520 havde Niels Clausen oprettet testamente, 
hvori han betænkte sine søskendebørn, Anne Niels-
datter, enke efter Eiler Hak (1467-1501) til Egholm 
og Birgitte Olufsdatter Thott (-1528), enke efter 
rigshofmester Niels Eriksen Rosenkrantz (-1516). 
Her på egnen fortælles det, at det er derfor, at 
Bramsnæs-halvøen er delt midt over med en gård på 
hver halvdel – de to bispe arvinger skulle have hver 
sin halvdel.
Imidlertid døde Birgitte Olufsdatter Thott i 1528, 
altså før biskoppen. Derfor gik arven, herunder 
Ryegaard, over til hendes datter, Mette Nielsdatter 

Biskop Niels Clau-
sen’s gravsten i 
Århus Domkirke

brev udfærdiget af biskop Niels 
Clausen. Brevet handler om at 
biskop Niels Clausen overdra-
ger et ledigt embede i Sall Kirke 
i midtjylland til en ny sogne-
præst. Original i Rigsarkivet.                                                                        



10

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

Rosenkrantz (-1533), der var gift med Erik Eriksen Banner (ca.1484-1554).

Erik Eriksen Banner 1531-1554
Mette Nielsdatter Rosenkrantz døde allerede 13.april 1533 og ligger begravet i Tir-
strup Kirke på Djursland, så det blev reelt hendes mand, der blev ejer af Ryegaard. 
Erik Eriksen Banner var en af de betydeligste adelsmænd i Danmark. Han var lens-
mand på Kalø len i Østjylland. Mens han var lensmand på Kalø Slot var den senere 
svenske konge, Gustav Vasa fange på slottet, 1518-19. Imidlertid lykkedes det Gustav 
Vasa (1496-1560) at undslippe, som forklædt studedriver. Det kostede Erik Eriksen 
Banner anseelse, han beholdt sin stilling, men måtte dog betale en stor bøde. 1523 
blev han medlem af rigsrådet. Han var en af forkæmperne for reformationen og i 1534 
var han med til at vælge den lutherske hertug Christian til konge, som Christian 3., der 
fik gennemført Reformationen i 1536. I 1541 udnævnte Christian 3. ham til Rigsmarsk 
(øverste hærfører og tredje højeste embede i Danmark). I denne stilling mødte han 
senere sin tidligere fange, Gustav Vasa, der nu var konge i Sverige.

Erik Eriksen Banner ejede foruden Ryegaard, Gjesinggaard (fra 1674 Løvenholm) på 
Djursland, Højris på Mors, Skovshoved (fra ca. 1555 Krabbesholm) umiddelbart øst 
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for Skive, Baggesvogn nordvest for Sindal i Vendsys-
sel, Asdal nordligst i Vendsyssel og Kokkedal i Øster 
Han herred. Så det er formentligt ikke meget Erik 
Eriksen Banner har opholdt sig på Ryegaard, men mest 
på Kalø eller sine jyske godser.  

Erik Eriksen Banner døde 28.marts 1554 på Kalø Slot 
og ligger begravet i Torslev Kirke i Øster Han herred, 
som var sognekirke til Kokkedal. I koret er rejst en 
stor gravsten (ligsten med relief) over ham og hans to 
hustruer, Mette Nielsdatter Rosenkrantz (død 13.april 
1533) og Margrethe Gyldenstierne (død 1.december 
1554).

Frants Banner 1554-1573
Da Erik Eriksen Banner døde arvede hans søn i første 
ægteskab, Frants Banner (-1575) Ryegaard. Han var 
gift med Anne Johansdatter Oxe (-1581). 

Lensmand 1550-54 i Holbæk len. Da hans far døde i 
1554 fik han Kalø len, men måtte afstå det i 1557, da 
han blev overflyttet til Børglum Kloster len, hvor han 
var lensmand fra 1557-74.
I 1569 er avlsgården til Ryegaard delvist nedbrændt. I 
1573 ønskede Frants Banner at mageskifte Ryegaard 
med Kronen. Kongen valgte derfor fire adelsmænd til 
at besigtige Ryegaard. I den besigtigelses protokol de 
udfærdigede får vi en nøje beskrivelse af Ryegaards 
tilstand. Heri beskrives bl.a. de gamle bygninger og de 
nye, der er opført efter branden. Der blev også beskre-
vet, at en del af skoven var indtaget til landbrugsjord.
Endvidere blev det oplyst, at Ryegaard havde bønder-
gårde i Rye, Ejby, Jenslev, Langtved, Store Karleby og 
Nyrup (en nu nedlagt landsby i Kirke Sonnerup sogn, 

hvor Nyrupgaarden ligger).
Mageskiftet omfattede en del af jorden til Ø Kloster i Øster Han herred svarende til 
Ryegaards værdi. Samtidig ændrede Frants Banner Ø Klosters navn til Oxholm, op-
kaldt efter sin hustru Anne Qxe.
Frants Banner ejede udover Ryegaard, den fædrene hovedgård Kokkedal og i nogle år 
herregården Ulstrup i Han herred sydvest for Thisted.
Frants Banner blev begravet 24.juli 1575 i Torslev Kirke. Hans hustru Anne Johans-
datter Oxe blev begravet 4.maj 1581, ligeledes i Torslev Kirke. 

Erik Eriksen Banner’s ligsten 
i Torslev Kirke

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

ÅBNINGSTIDER 
 man - tors kl 15.00 - 21.30
    fre - søn  kl 12.00 - 21.30

Kronen 1573
Kongen afhændede allerede samme år, i oktober 1573, Ryegaard via Peder Oxe til 
dennes søster Johanne Oxe.

Johanne Oxe 1573-1586?
Johanne Oxe var datter af rigsråd Johan Oxe (-1534) til Nielstrup på Lolland og Mette 
Gøye (-ca.1537).
Johanne Oxe mente, at der til Ryegaard hørte både et birketing (retskreds) og patro-
natsret til Rye Kirke (retten til at kalde præster og oppebære kirkens indtægter).
Efter meget hård strid med kronen lykkedes det Johanne Oxe at få patronatsretten over 
Rye Kirke, men ikke birkeretten over godset.                                        

Johanne Oxe flyttede ca. 1575 Ryegaard fra sin 
daværende beliggenhed vest for Rye Kirke til en 
placering ud for, hvor voldgraven findes i dag vest 
for Rye by. Der blev opført en hovedbygning i to 
parallelle længer i bindingsværk og i to stokværk 
(etager) placeret mellem de nygravede voldgrave.
Efter hendes bror, Peder Oxes død 24.oktober 1575 
arvede Johanne Oxe en lille herregård, Troelstrupga-
ard ved Haslev.Ryegaard gl. hovedbygning



13

Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06 • Mobil: 42 52 80 06

SALG og REPARATIONER

Johanne Oxe forblev ugift, men det er usikkert, hvornår hun døde. Kilderne er ikke 
enige, men hun er formentlig død i 1586. 

Uklare ejerforhold 1586?-1622
Efter Johanne Oxes død er ejerforholdene omkring Ryegaard meget dunkle. Forment-
lig er ejerskabet gået over til hendes søstersøn Johan Barnekow (1555-1603). Han var 
gift, 11.maj 1589 i Køge, med Anne Pedersdatter Bille. Deres datter Sophie Barnekow, 
der var gift, 10.august 1617 i København, med Eiler Gyldenstierne vides med sikker-
hed, at have ejet Ryegaard. Men så sent som i 1619 må Anne Bille have indflydelse på 
Ryegaard, for da bliver to adelsmænd sendt til Ryegaard for, at vurdere Anne Billes 
korn af hensyn til hendes kreditorer. I 1622 sælger Eiler Gyldenstierne Ryegaard til 
sin svoger Axel Urne (1591-1626), men gælden overstiger købesummen, så Ryegaards 
økonomi må i disse år have været elendig.

Axel Urne 1622-1626 
Axel Urne køber Ryegaard i 1622. Han var født 25 august 1591 på her-
regården Aarsmarke (fra 1714 Knuthenborg) på Lolland. Han studerede 
i Malmø og Sorø, hvorefter han i 1609 rejste ud i Europa for at stu-
dere. Først 1½ år i Heidelberg; ½ år i Strassburg; 1 år i Basel og ½ år i 
Geneve. Herefter tog han på dannelsesrejse rundt i Frankrig, England 
og Holland. Da han i 1614 kom hjem, blev han ansat i Kancelliet som 
sekretær. Han må åbenbart have været meget ihærdig med sine studier, Urne slægtens 

våbenskjold
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Klinik for fodterapi 

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

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

Professionel og kompetent behandling af erfarne fodterapeuter 

Følg os på Facebook: Klinik for fodterapi Kirke Hyllinge 
 

• Fodbehandling 
• Bøjlebehandling 
• Indlæg 

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

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

 

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

                         Annette Steen Nielsen                              Mette Nielsen                             Hanne Møller-San Pedro 



15

især jura på universiteterne i Europa, som han stude-
rede ved, for allerede i 1615 blev han landsdommer på 
Sjælland og lensmand på Ringsted Kloster. Men i 1624 
fratrådte Axel Urne landsdommer embedet, da enke-
dronning Sophie (kong Frederik 2.s dronning) udnævnte 
ham som lensmand på Halsted Kloster på Vest-Lolland 
og Nykøbing Slot på Falster. Men allerede 15.december 
1626 døde Axel Urne i København.
Han var gift med Birgitte Predbjørnsdatter Gyldensti-
erne (1595-1675), som han blev gift med 23.juni 1619 
i Skt.Nikolaj Kirke i Køge. De fik fem børn, men de tre 
døde før faderen og det fjerde kort efter faderen.
På altertavlen i Jystrup Kirke på Midtsjælland findes 
Axel Urnes og Birgitte Predbjørnsdatter Gyldenstiernes 
våben. Det har nok forbindelse med hans landsdommer 
tid på Sjælland.
Ligeledes findes deres våben i Gunderslev Kirke, nord-
vest for Næstved, på altertavlen, prædike-
stolens lydhimmel og på korgitteret.

Altertavle i Gunderslev 
Kirke med Urne
og Gyldenstierne’s våben 
nederst til venstre og højre 
for alterbilledet

Alt det du mangler... 

Skal du have gæ
ster? V

i tilbyder overnatning i luksus hytt
er,

 e
ge

n 
ca

m
pi

ng
vo

gn
 e

lle
r t

elt
 

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

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

...helt lokalt!

Borrevejle 
c e n t e r e t
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Hovedgaden 40 
4050 Skibby 
Tlf.: 47 52 82 42
skib130@apoteket.dk

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

Jægerspris 
Fasan Apotek

Skibby Apotek

Birgitte Predbjørnsdatter Gyldenstierne 1626-1640
Axel Urnes ægtefælle fortsatte efter hans død ejerskabet af Ryegaard. Birgitte Pred-
bjørnsdatter Gyldenstierne var født 6.august 1595 på herregården Skovsbo i Rynkeby 
sogn syd for Kerteminde på Fyn. Udover Ryegaard ejede hun også en større gård, 
Ejsingkær i Vildbjerg sogn nordvest for Herning. 
Hun solgte i 1640 Ryegaard til lensmand i Københavns len, Niels Trolle (1599-1667).
Birgitte Predbjørnsdatter Gyldenstierne døde 1675 og er begravet i Rynkeby Kirke.

Flemming Damgaard Larsen

Henvisning: Til tidligere artikler om emnet Ryegaard i Bramsnæsvig Bladet:
1) Årgang 2017, side 4  Flemming Damgaard Larsen artikel omhandlende en af 
 Ryegaards senere ejere med titlen: Frederik Christian Rosenkrantz Greve Scheel                        
2) Årgang 2018, side 12 Greve Johan Scheel’s artikel med titlen:
 ” Kan man sikre en herregårds overlevelse ved hjælp af kultur-og naturværdier”.

	 Bladene	kan	findes	på	grundejerforeningens	hjemmeside:
 www.bramsnaesvig.grundejer.dk, hvor alle tidligere blade er tilgængelige.
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Specialskolen Bramsnæsvig - Skole, 
Døgn & aflastning 
Udarbejdet af ergoterapeut Mette Malmqvist, adm. med-
arbejder Kirsten Wunsch samt skoleleder Pia Holm.  

Specialskolen Bramsnæsvig er en helhedsorienteret privat 
specialskole med fokus på udvikling og trivsel for børn og 
unge med særlige behov og udviklingshandicap. Skolen er 
beliggende i naturskønne omgivelser ned til Isefjorden på 
Bramsnæsvigvej 2 i Ejby, Kirke Hyllinge. 

Historik 
Stedet og bygningerne var oprindeligt Badehotel Brams-
næsvig fra 1937 v/hotelejer Carl Jensen. I 1948 var det 
Plejecentralen Bramsnæsvig (godkendt af Statens Åndsvage-
forsorg), i 1964 var det Plejehjemmet Bramsnæsvig (drevet 
af Roskilde Amt) og i mange år var det bosted for voksne 
udviklingshandicappede. 

Fra ca. 2003 og frem til 2006 stod bygningerne tomme, indtil vi i august 2006 indgik 
lejemål med det tidligere Roskilde Amt og i marts 2007 åbnede Specialskolen Brams-
næsvig med 4 børn indskrevet. I dag har vi lejekontrakt og undervisningsoverens-
komst med Lejre Kommune.

Mette Malmqvist

Kirsten Wunsch 

Pia Holm

Det er ikke lykkedes at lokalisere rettighedsindehaverne 
Nygaards papirlager Holbæk, eneret 1005 for tilladelse 
til at bruge dette postkort. Man bedes henvende sig til 
grundejerforeningen Bramsnæsvig, hvis man har oplys-
ninger om fotografen. 
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Skole
Vores grundskoletilbud er for de 
6-18 årige, et STU-tilbud (særligt 
tilrettelagt undervisningstilbud) til 
unge mellem 16-25 år samt et dag- 
og aktivitetstilbud for unge voksne.
Vi henvender os til børn og unge 
med f.eks. ADHD, autisme, CP, 
Down syndrom, Rett syndrom, 
syns- og kommunikations handi-
cappede, samt børn med generelle 
indlæringsvanskeligheder. 
Skolen er stille og roligt vokset i 
elevantal, og i oktober 2019 har vi ud-
videt med pavilloner, for at kunne få plads til alle vores skønne elever. I dag rummer 
skolen 31 elever. 

Aflastning 
I 2011 etablerede vi et aflastningstilbud “Klubben” i skolens lokaler fra fredag efter-
middag til mandag morgen. I “Klubben” kommer flere af vores børn og unge, som til 
dagligt går på Specialskolen Bramsnæsvig, men der kommer også børn og unge, som 

Specialskolen set fra luften med Bramsnæs 
halvøen i baggrunden
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kun er visiteret til vores aflastnings-
tilbud i weekenden.

Døgntilbud
I takt med at skolen voksede, kom 
der efterspørgsel på et bo-/døgntil-
bud, som vi startede i 2013 i et lejet 
parcelhus i Ejby. Til dagligt kaldes 
døgntilbuddet for “Huset”, og “Hu-
set” har fra start fungeret som hjem 
for 4 unge mennesker. Med større 
efterspørgsel og nye krav til vores 
døgntilbud flyttede vi i slutningen af 
2019 til en skønt beliggende ejendom 
i Torkilstrup ved Kirke Såby, hvor der 
på sigt er plads til 10 børn og unge. 

Medarbejdere
Vi har en høj faglighed og dygtige kompetente medarbejdere. Vi har uddannede pæda-
goger, pædagogiske assistenter, medhjælpere, SOSU hjælpere- og assistenter, lærere, 
ergoterapeut, administrativt personale, pedel, service og ernæringsassistenter tilknyt-
tet. Vi arbejder med selvstyrende teams og på tværs af faggrupper. Alle medarbejdere 
deltager i pædagogiske-, undervisnings- og terapeutiske opgaver. Vi har i alt ansat ca. 
75 medarbejdere både deltids- og fuldtidsansatte. 

Værdigrundlag
Vores værdigrundlag bygger på, at alle børn har potentiale til udvikling uanset graden 
af udfordringer eller skader i hjernen. Vi ser det som en stor glæde men også et stort 
ansvar at arbejde med børn og unge på Specialskolen Bramsnæsvig, både i skolen, i 
vores døgntilbud og i vores aflastningstilbud.

Pædagogik 
I vores pædagogiske praksis og læringsmiljø tager vi udgangspunkt i neuropædagogik, 
som kan beskrives som anvendt neuropsykologi i praksis. Neuropædagogik skal ses 
som en forståelsesramme, hvormed vi anskuer barnets udfordringer og kompetencer 
set i forhold til eventuelle neurologiske dysfunktioner, kognition, perception og funk-
tionsniveau.
Barnets hverdag tilrettelægges ud fra en helhedstænkning, hvor barnets individuelle 
behov er i centrum. Ved at kortlægge barnets ressourcer, udfordringer og vilkår har vi 
mulighed for at møde barnet med de rette forventninger og en anerkendende relation.

Vi tager udgangspunkt i elevens ressourcer og udfordringer og tilrettelægger et indi-
viduelt dagsprogram for den enkelte. Vi benytter et neurologisk evalueringsredskab til 

Jovan, Victoria og Catrine. Tre unge der nyder 
samvær i haven. De unge bor i vores nye døgn-
tilbud i Torkilstrup.
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at hjælpe os med at præcisere, 
hvor i hjernen den enkelte elev 
har sine største udfordringer 
samt kompetencer. Dette gør 
det muligt for os at arbejde 
mere målrettet med de områ-
der af hjernen, som er mest 
udfordret samt bygge videre 
og udfordre elevens største 
styrker. 

Vi vægter undervisning, kost, 
social træning, sanseintegra-
tion, fysisk aktivitet samt kom-
munikation meget højt.

Undervisning 
I undervisningen arbejder vi relationsbåret og ressourcefokuseret og giver eleven 
mulighed for at involvere både kognitive kompetencer, følelser, handlinger og egne 
erfaringer.
Vi benytter os af undervisningsmateriale, som anvendes i Folkeskolen, men produce-

Jonas læser ordkort som er tilpasset hans syn. 
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Autoriseret Kloakmester

rer også selv materiale til elever som fx 
skal lære at læse, men som har nedsat syn.
I undervisningen anvendes ofte visualise-
ringer i form af billeder, filmklip, ord-
kort, dramatiseringer og auditive stimuli 
som musik eller anden lyd. De fleste af 
eleverne på skolen profiterer af tydelig 
og ensartet struktur på dagen med mange 
rutiner og faste voksne. Struktur, genta-
gelser og visualiseringer på undervisning 
og alle former for aktiviteter gør om-
verdenen mere overskuelig og fremmer 
læring og udvikling. Derudover anvender 
vi praktiske genstande og tager udgangspunkt i elevens erfaringsfelt.

Undervisningen i læsning og skriftsprogsudvikling spænder bredt. Vores erfaring 
bygger på, at alle børn kan lære at læse uanset funktionsniveau. De elever som endnu 
ikke har lært at læse, præsenterer vi for den visuelle læsemetode med ordbilleder. Ved 
at benytte den visuelle læsemetode med ordbilleder vil eleven ikke i første omgang 
skulle forholde sig til lydering og stavning. Eleven vil udelukkende skulle modtage 
ordbilledet. Ordbilledmetoden er hjernens første valg, når det kommer til læsning. 

To indskolingslever, Frigg og Sam, modta-
ger læseundervisning af Mette.
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Kig efter hybridmærket, 
når du køber bil

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

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

TLF.: 40 12 20 07
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www.annied.dk

ANNIE D TØJ OG HÅR 
UNDER SAMME TAG.

HVIS DU SKAL TIL FEST , SÅ KAN VI 
HJÆLPE DIG PROFESSIONELT.

EKSPERTER I FESTHÅR OG FESTKJOLER M.M.

Munkholmvej 26, 4300 Holbæk • tlf. 59 43 84 84

På skolen har vi en høj succesrate mht. at lære eleverne at læse, hvilket har stor positiv 
indflydelse på deres mulighed for at kommunikere med omverdenen.

Kommunikation
Kommunikation er for alle mennesker altafgørende i forhold til at kunne udtrykke 
følelser, og holdninger og for at have medindflydelse på eget liv. 
Vi arbejder intensivt med udviklingsstøttende kommunikation på mange fronter.

Mange af vores elever har et kommunikationshandicap i større eller mindre grad, og 
vi ser det som vores fornemmeste opgave at finde ud af, hvordan den enkelte elev får 
mulighed for at kommunikere ønsker og behov ud til omverden. Mennesker uden ver-
balt talesprog bliver ofte mødt med en forestilling, om at tale og intelligens går hånd i 
hånd. Det er langt fra tilfældet. Mange af vores elever der lærer at kommunikere med 
forskellige kommunikationsredskaber, åbner op for en berigende impressiv forståelse. 

Alene det, at kunne udtrykke JA og NEJ, giver barnet mulighed for deltagelse og med-
indflydelse i mange sammenhænge. 

På skolen gør vi brug af flere kommunikationshjælpemidler afhængig af, hvad der er 
det optimale for det enkelte barn, og vi er altid åbne for at gøre brug af flere typer af 
hjælpemidler til at understøtte kommunikationen.
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Lad Kathrine regne 
på din drømmebolig
Budgetter er ikke det mest spændende i verden, men ved 
grundigt eftersyn kan de fremtrylle dobbeltdøre, dagligstuer 
og hele drømmehjem.

Book et uforpligtende møde med Kathrine på 59 45 42 12.
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Vi arbejder blandt andet med 
iPads og computere til at 
udvikle skriftsprog, øjenstyret 
talecomputere samt kom-
munikationsapps til iPad. 
Udover diverse hjælpemidler 
har nogle elever glæde af, at 
vi som personale understøtter 
vores kommunikation med 
Tegn til Tale, og flere elever 
lærer selv at anvende tegn. 

Vi har stor erfaring med 
støttet skrivning, Facilitated 
Communication. FC-metoden 
er velegnet til personer uden 
talesprog eller begrænset talesprog, hvor personen grundet neuromotoriske vanskelig-
heder har svært ved at pege og taste.
Metoden består i at facilitere (støtte) elevens hånd eller arm, så vedkommende kan 
gen-nemføre tastning, skrivning og udpegning.
FC gør det på sigt muligt for personer med tale- og kommunikationshandicap at kom-
munikere effektivt ved hjælp af skriftsproget. Skriftsproget er det eneste sprog, der 
fyldestgørende kan kompensere for manglende talesprog.

Kommunikation og struktur kan desuden understøttes af piktogrammer eller en fysisk 
mappe med billeder fra deres hverdag. Det er altafgørende for vores elever, at de lærer 
at kommunikere, så de opnår større medindflydelse i deres liv og derved øget livskva-
litet.

Musik som klangbund
Når man som elev, ansat eller besøgende 
bevæger sig rundt på Specialskolen Brams-
næsvig bliver man ofte mødt med bl.a. sang, 
guitartoner eller trommerytmer strømmende 
ud fra et eller flere lokaler.

På Specialskolen Bramsnæsvig er musikken 
klangbund i mange af dagens aktiviteter. 
Generelt synges og spilles der dagligt til 
fællessang i de enkelte teams, samt til di-
verse arrangementer for hele skolen. Der er 
tradition for at alle teams en gang ugentligt 
mødes til fællessang og samvær i skolens store sal. Der er også mulighed for at deltage 

Ronnie, ung mand der kommunikerer vha. talecompu-
ter med et joystick.

Elev, Emilie, der nyder musik og sam-
vær. Fysisk handicap ingen hindring. 
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i musik-undervisning organiseret på hold af 2 – 5 deltagere, i par eller individuelt eller 
i et musikterapeutisk forløb som et integreret tilbud.

Sund kost
På Specialskolen Bramsnæsvig har vi en kostpolitik baseret på helt enkelte principper. 
Kosten som serveres, er en integreret del af skole-, døgn og aflastningstilbuddet og 
ikke noget forældre skal tilvælge eller betale ekstra for. Kosten er tilberedt af friske 
uforarbejdede råvarer (frost bruges også). Råvarer er så vidt muligt økologiske, og vi 
har i mange år haft guldmærket i økologi. 

Kosten tilberedes og serveres uden brug af sukker, mælk eller gluten. Vi anvender 
økologiske koldpressede olier og serverer fisk to gange om ugen.

Vores elever skal have de bedste forudsætninger for læring og udvikling, og derfor 
tilbydes deres krop og hjerne den bedste mad dagen igennem. Det er yderst vigtigt, at 
eleverne har et stabilt blodsukker, så fundamentet for optimal læring og udvikling er 
tilstede. 
Vi har erfaret, at kosten kan have stor positiv indvirken på eleverne, og vi oplever fx, 
at symptomer ved epilepsi, ADHD og autisme kan mindskes eller helt forsvinde ved 
kostomlægning. 

Bevægelse og fysisk aktivitet
Bevægelse og fysisk aktivitet er en vigtig 
grundsten i arbejdet med vores elever på 
Specialskolen Bramsnæsvig. Fysisk aktivi-
tet og sansemotorik udvikler børns neurolo-
giske funktioner. 
Derfor har alle elever i løbet af en skoledag 
fysisk aktivitet på skemaet. Eleverne benyt-
ter dagligt vores gymnastiksal, hvor de bl.a. 
kryber og kravler, hopper, løber, leger og 
tumler. Krydsmønstertræning stimulerer 
begge hjernehalvdelene og hermed en øget 
forudsætning for at samarbejde. Gennem styrkelse af kommunikationen mellem højre 
og venstre hjernehalvdel ses positiv indvirken på bl.a synet, sanseperception, sprog-
dannelse og indlæring.

Frisk luft giver velvære og bidrager til, at hjernen kan producere glade neurotransmit-
terstoffer som fx dopamin, som har positiv indvirkning på vores humør. 

Vi er helst ude i den friske luft dagligt, så folk der bor i området ser os formentligt 
ofte, når vi bevæger os rundt i Ejbys kvarterer. Skoven bliver også benyttet samt van-

Frigg træner krydsmønster gennem 
kravl. Stimulerer bl.a. til sprogdannelse 
og samsyn. Sjovt at kravle gennem broen.
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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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Ejby Bylaug
UDLEJNINGS PRISER EJBY BYLAUG:

 Medlem - kr. Ikke medlem - kr.

Flagstænger 25,-  30,-

Æresporte 40,- 50,- 

Havestole 10,- 15,-

Barbord 50,- 60,-

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

Slush-ice maskine 500,- 800,- 

Popcorn maskine 400,- 700,- 

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

det ved Ejby sejlklub, hvor der bliver taget svømme-
ture i det kølige vand om sommeren.

I skal vide, at vi gerne hilser på jer, når vi er ude og 
nyde naturen med vores skønne elever, men enkelte 
elever kan ikke rumme at stoppe op og have længere 
dialoger, hvor vi derfor blot hilser med et “hej” og 
går forbi. 

I kan læse mere om os på www.specialskolen-
bramsnæsvig.dk eller følge os på Facebook 
“Specialskolen Bramsnæsvig - Skole, Døgn & 
Aflastning”.

Henvisning: Til tidligere artikel omkring ”Badeho-
tellets” historie i Bramsnæsvig Bladet årgang 2004, 
side 5 udarbejdet af Eigil Hansen.
Bladet	kan	findes	på	grundejerforeningens	hjem-
meside: www.bramsnaesvig.grundejer.dk, hvor alle 
tidligere blade er tilgængelige. Sam nyder en kølig svømmetur 

i fjorden. 
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Maleren Edvard Sarvig og Bramsnæsvig
Af Jette Klarskov Orloff

Dette maleri af Ejby Havn er malet af Edvard Sarvig i 1943. 
Det ser ud, som om flere kuttere er lagt på land. Måske 
skyldes det, at der var rationering på brændstof  under krigen. 
Midt i billedet foran de oplagte kuttere ses en række brædder. 
De skjulte adskillige hyttefade, hvori fiskerne opbevarede 
deres fisk i vand. Jeg husker især, at det var sjovt at se ålene 
svømme rundt.

I halvtredserne var havnen fyldt med kuttere og erhvervsfiskere. Senere forsvandt 
kutterne og erhvervsfiskerne , og så var der ikke mere brug for hyttefadene. De blev 
sløjfet, og området blev asfalteret.
Maleriet ejes nu af Eigil Hansens enke, Gerda Hansen, 
hvis svigerforældre Anna og Anders Hansen, Niels Klar-
skovsvej 5, købte maleriet af Edvard. Mange andre på 
Ejby Strand købte malerier af ham med lokale motiver. 
Afdøde museumsinspektør Anette Tonn-Petersen har be-
skrevet, at det var en praksis, der var udbredt også hos de 
andre malere, der malede her på egnen. 

Edvard Sarvig (1894-1968) og hans kone Mathilde lånte 
mine forældres (nu mit) sommerhus, Niels Klarskovsvej 
13, ved flere lejligheder, således også i sommeren 1943.

Jette Klarskov Orloff
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Edvard var gift med min 
mormors søster, Mathilde. De 
boede i et bondehus i Kirke 
Værløse med et fint atelier 
i den ene ende og en dejlig 
grøn have. Huset findes stadig 
i det, der nu hedder Bybrønd-
stræde.
Så vidt jeg ved, ernærede 
Edvard sig næsten hele sit 
voksne liv af at male. Han og 
Mathilde levede beskedent 
af salg af hans malerier og af 
legater suppleret af Mathildes 
hønsegård og havens afgrø-
der.
Moderne luksus såsom vand-
kloset og varmt vand, bortset 
fra det der var i jernkomfurets 
vandbeholder, var der ikke.
Edvard var dog altid meget 
velklædt, som det måske anes 
af nedenstående udaterede 
avisudklip, der omtaler en 
udstilling af Edvards billeder i 
Kunsthallen i Købmagergade 
i København.

Jeg har selv arvet en del af Edvards bramsnæsbilleder. Her er det blå hav hovedmoti-
vet. Således også i nedenstående maleri.

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

Klik ind på www.seniorhørelse.dk 

or tv’et? 
ynes du folk mumler?

ært 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.  

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

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

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup 
Bymidten 18A . 4050 Skibby 
Bækkeskovvej 4 . 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

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

Første
besøg er altid

GRATIS
og du får også en

måneds gratis
afprøvning.

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

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

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

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

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

Oticon samarbejder 
med Ældre Sagen for 
tryghed hele vejen.

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

Jill Larsen indehaver



33

Der er en anekdote bag billedet. Min farfar, Niels Klarskov, holdt sommerferie i 1943 i 
sit sommerhus (nu Ilsøevej 12 og netop nedrevet i oktober 2019). Da de betragtede en 
flot solnedgang over Vigen sagde han til Edvard: ”Det kan I klatmalere nu ikke male”. 
Dette maleri forærede Edvard så min farfar på hans 60årsdag. Titlen har han skrevet 
bag på rammen. Edvard har klogeligen valgt at gengive en mindre spektakulær solned-
gang.

I et skrift ved en mindeudstilling om ham på 
Charlottenborg i 1968 omtales han som den 
sidste af Værløsemalerne. I samme skrift 
tilegner hans nevø, forfatteren Ole Sarvig, 
digtet ”Mørkegrønt” fra sine ”Grønne Digte” 
(1943) mindet om sin farbror Edvard og hans 
grønne have. 

Nedenstående maleri af Edvard og Mathildes 
have illustrerer Ole Sarvigs ord.

I Bramsnæsmalerierne er det den blå farve, 
der dominerer, i Værløsebillederne den 
grønne.

Edvard var en således velanskreven maler i sin samtid, charlottenborgudstiller uden 
censur og medlem af censurkomitéen.

Nu opnår hans malerier ikke store summer: vurdering kr.1000 juli 2018 på Lauritz. 
com. Hammerslag kr. 300. Men derfor kan man jo godt glæde sig over dem.

I nedenstående link kan I læse mere om Edward.
https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=4077&wsektion=alle
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Hasse Hedegaard
Olaf Kristiansensvej 3, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge

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

HH Skovservice

Træfældning Vinterservice

Grøn service

Stubfræsning
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Hasse Hedegaard
Olaf Kristiansensvej 3, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge

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

HH Skovservice

Træfældning Vinterservice

Grøn service

Stubfræsning

Oldermands beretning for året 2019
2019 var et meget travlt år set fra Ejby Bylaug. Tror ikke, vi 
har haft så mange arrangementer og gøremål som i 2019.
 
Generalforsamlingen 2019 forløb i god ro og orden. 
Følgende blev valgt: Poul Rævdal, Dorthe Stoltenberg
Følgende blev genvalgt: Rita Allerup, Bente Blumensaat
2 nye suppleanter blev valgt:  Gert Meiner, Claus Gudmunds-
son

Vi afholder ca. 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, vi har 
valgt at holde møderne privat og på skift hos hinanden. Møderne bliver længere og 
længere og ekstra dage bliver inddraget. På grund af flere og flere tiltag i vores for-
ening. 
Ud over bestyrelsesmøderne har vi startet en gruppe som er omtalt Ejby Byforum 
som vil/er en konstellation af foreninger (grundejerforeninger, vandværker osv.) og 
virksomheder i Ejby

I Ejby Byforum har der været mange punkter oppe som omhandler byen over året.
• Sandstrand (nye møder er sat op for en afgørelse)
• Bus 236 (lukket)
• Hjertestarter (2 er aktive og 2-3 nye er på vej)
• Adgang til skoven bag skolen
• Ejby Byforum (i gang)
• Bo trygt/Nabohjælp (afviklet)
• Hastighedsgrænser/skiltning i Ejby (Lejre kommune)
• Landsbyudvalget (Lejre kommune)
• Ejby Ren By (Fast element 2 gange om året)
  
Traditionen tro blev vores flag allé sat op gennem Ejby, til ære for konfirmanderne og 
deres familier.  
Vores flagstængerne kan godt blive sat op enten i holder eller spyd, men desværre 
virkede de ikke helt efter hensigten, flagene stod ikke lige, så efter generalforsamlin-
gen samler vi et udvalg der skal tage sig af flagning i byen. Tak til de forældre fra 6. 
årgang på Bramsnæsvig skolen der stillede arbejdskraft til rådighed. 
31. marts var der kaldt sammen til REN BY hvor vi i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening havde kaldt sammen til en gør byen ren dag. Der blev samlet 
rigtig mange kilo sammen med 35-40 deltagere i forskellige aldre. Dejligt at se så 
mange på denne dag.
23. juni er som bekendt Skt. Hans aften og igen i år startede vi tidligt da det var week-
end med forskellige aktiviteter for børn, snobrøds bagning og hoppeborg, senere var 
der sejltur i vigen. Grillen blev tændt til det medbragte kød. Nogen havde bestilt tapas 

Poul Rævdal
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Altid com
putere på lager

Åbningstider: 
Man - fre: 9-17:30

Lørdag: 10-13

tallerkener fra Viggi’s. 
I år var det tilladt at brænde af så begge bål blev brændt af i 2019. Båltalen blev holdt 
af Asta Rasmussen
 
Da sommerferien var slut, blev der kaldt til sommerfest på havnen. Dagen startede 
tidligt med at opleve byens udpluk af veteranbiler som trak stor opmærksomhed. Se-
nere blev man underholdt med Twostep Linedancers. På samme tid var der masser af 
aktivitet for børnene i form af den rullende naturskole, fiskedam og jagtsti.
En rigtig hyggelig aften, hvor rigtig mange af Ejbys borgere mødte op og nød en god 
grill bøf med kartoffelsalat og grøn salat imens Panserhjerte og Feat Beat leverede 
fantastisk underholdning.
 
26. september havde vi fællesspisning her i huset en dejlig aften med fantastisk opbak-
ning fra jer, vi var tæt på 100 til en middag med Kylling i karry og Ris.

29 september trodsede mange vejret og mødte op på havnen til endnu en omgang REN 
BY. Dejligt at se så mange der vil forskønne vores by. Det blev til mindre kilo end i 
foråret men det er jo i den rigtige retning.
 10. oktober havde Ejby Bylaug arrangeret et foredrag med nationalmuseets skipper 
som bor i Ejby til at fortælle om hans virke og mange af hans ture rundt om i verden. 
En utrolig spændende aften der på ingen måde kan hamle op med ens egne ferie bil-
leder.

26. oktober havde kulturgruppen sørget for en rigtig god aften med Mig og Bonden 
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som spiller Shu-bi-dua musik. Det blev en sen 
og våd aften med alle i godt humør.

13. nov. havde vi fællesspisning igen med udde-
ling af Ejby prisen, der i år gik til Vibeke Hest-
bæk for hendes store engagement i og for Ejby, 
og hendes virke i mange forskellige foreninger i 
hele kommunen.
Endnu engang tillykke til Vibeke. Tak til alle der 
nominerede, og tak til jer der deltog i den hyg-
gelige aften. 

Hele november var booket op med intromøder 
omkring de ny opsatte hjerterstartere og livred-
dende førstehjælp, hvor et enkelt nabohjælp/bo 
Trygt arrangement kom ind imellem.
Vores samarbejde med hjerteforeningen har der 
været sat 4 kurser op (fuldt booket hver gang) 
med livstruende førstehjælp. Og nye er blevet 
oprettet når de har været fyldt. Dejligt at bo et 
sted hvor folk er så interesserede i at passe på 
hinanden .

Så nærmede julen sig d. 24. november holdt 
kulturgruppen juletræ i Multisalen. Op imod 
85 børn og en masse voksne der hørte Birgit 
Svendsen fortælle juleevangeliet, dansede om-
kring juletræet, spiste slikposer og legede med 
vores trofaste julemor. Selve julemanden kom 
også forbi. 
En herlig eftermiddag. 
   
Den 1.dec. var der julemarked i forsamlingshuset med boder og salg af gløgg og æble-
skiver. Julemarkedet er arrangeret af Bramsnæs FB (dame afd.). Senere på dagen blev 
juletræet på Bypladsen tændt hvor der blevet serveret gløgg til fremmødte. Oldermanden 
brillerede med hans udeblivelse og der var tvivl om tidspunktet. Dette vil blive bedre i 
2020

Den 2. december var der foredrag i forsamlingshuset omkring den mystiske ”hånd i ste-
nen” hvor Poul Bager stolt fortalte om stenens oprindelse og historie hvilket nu har gjort 
den mere spændende da man snakker om at det nærmest er et danefæ. 
 
Den 21. december holdt Ejby Bylaug i samarbejde med Yogateket en Jule Yoga da i 
forsamlingshuset hvor alt overskuddet gik til en hjertestarter der kommer til at hænge på 
forsamlingshuset.

National museets skipper kommer med 
spændende historier fra hans rejser

Modtager af Ejby Prisen: Vibeke 
Munk Hestbæk og de andre nominere-
de : Jens Aaholm, Bramsnæs Sejlklub 
og Kurt & Hanne Roos.
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Samme periode fik Ejby Bylaug en sponsor 
gave på 2000 kroner til at hjælpe med vores 
hjertestarter projekt. Gaven er givet af Tempo 
Regn og Mal på Gammel Skolevej som gerne 
ville støtte op om vores gode tiltag med hjer-
testartere.

31. december som noget nyt afholdte vi i 
samarbejde med Bevæg dig for livet (Asta 
og Bendte) et nytårsløb hvor godt 100 kom 
og deltog og fik et lille glas så nytåret kunne 
skåles ind. Børnene fik en medalje for at have 
gennemført turen på små 2.3 km.

28 januar blev det tid for en fællesspisning 
og denne gang med et twist af banko. Folk 
kunne ikke vente på at komme i gang med 
banko. Der blev spillet 2 fulde spil med gode 
sponsor gaver fra OK Spar Borrevejle tanken. 
Folk ville gerne spille videre selvom der ingen 
gevinster var. Banko kunne godt være et tiltag 
til 2020. 

30. januar have vi i samarbejde med Allan 
Olsen fået stillet en koncert på benene hvor 
et udsolgt Ejby og Omegns Forsamlingshus 
(130) lagde hus til en oplagt Allan Olsen der 
var svær at stoppe.

22. februar blev det tid til fastelavn. Et højde-
punkt for mange især de mange børn som kom 
udklædt og klar til at slå katten af tønden. Det 
store amerikanske lotteri blev udsolgt hurtigt 
med rigtig flotte gaver fra alle vores gave 
sponsorer, en stor tak til dem

25. februar havde kulturgruppen fået fat i ernæringsekspert Christian Bitz, kendt fra 
TV2 med 90-100 fremmødte 

Det var så årets gang i Ejby Bylaug. Endnu engang 1000 tak for jeres altid store op-
bakning. Tak til alle vores hjælpere som står klar til vores arrangmeneter og giver en 
hånd med ,ellers ville det jo ikke gå som det gør. Tak til jer.  

Juleyoga fra forsamlingshuset

Nyt tiltag fra bevæg dig for livet med 
nytårsløb og mange mødte op den 31. 
december

Banko for alle aldre til vores fælles-
spisning i januar.
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Bevar det forbrugerejede vandværk
I Ejby Strand Vandværk tror vi på det forbrugerejede vandværk 
og den decentrale struktur i vandforsyningen, drevet via en 
demokratisk valgt bestyrelse.
Det gør vi, fordi vi tror på en fælles interesse i, at der leveres 
tilstrækkeligt med rent vand til den rigtige pris.
Fordelen ved en decentral struktur er, at det styrker forsynings-
sikkerheden og gør det nemmere at levere en nødforsyning, 
hvis der opstår en forurening. Så der er faktisk en større sikker-
hed for drikkevandets kvalitet bredt set. I øvrigt giver det god 
mening med en decentral struktur, når man taler energieffekti-
vitet og klimahensyn, fordi vandet ikke skal pumpes så langt.
Men for at bevare det forbrugerejede vandværk fordrer det, 

at der er opbakning omkring det at løse de udfordringer vandværket har – ikke mindst 
udfordringer med at supplere bestyrelsen.
Vores bestyrelse afholder 4-6 møder om året afhængig af aktiviteten, og møderne afhol-
des på hverdage i aftentimerne.
Driften af selve vandværket er automatiseret, så der er intet manuelt arbejde forbundet 
med bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsens arbejde er af en sådan karakter, at medlemmerne opnår kompetencegivende 
erfaringer.
I bestyrelsen tager vi vort job seriøst og arbejder aktivt for at løse de problemer vi støder 
på, og vi administrerer en likvid kapital på ca. 2,5 mill kr. og en egenkapital på ca. 8,5 
mill.kr.
Er der ikke villighed til at stille op til bestyrelsesarbejdet på generalforsamlingen, 
risikerer vi, at vandværket bliver nød til lade sig indlemme i et offentligt ejet forsynings-
selskab.
Det behøver nødvendigvis ikke umiddelbart at blive dyrere i et offentlig ejet selskab, 
men beslutningsprocesserne er meget langt fra forbrugerne, og tidligere regeringer har 
barslet med forslag om at sælge offentligt ejede forsyningsselskaber til private investorer.
Deres formål med at eje et selskab er at tjene penge, og det kan næsten kun betyde dyrere 
priser.

Forhold til andre vandværker
Det nuværende Ejby Strand Vandværk er en sammenslutning af det tidligere Ejby 
Strand Østre Vandværk og det tidligere Ejby Strand Vandværk samt Grønhøj Vand-
værk og har i dag 720 forbrugere. 
I 2019 pumpede vandværket ca. 62.700 m3 op fra grundvandsmagasinet ca. 54 m 
under jorden, og sendte ca. 59.400 m3 ud til forbrugerne.
De øvrige ca. 3.300 m3 er dels brugt til at skylle filtre i vandbehandlingsanlægget på 
vandværket, dels gået tabt i både vandværkets forsyningsledninger samt forbrugernes 
jordledninger og vandinstallationer i husene.

Preben W. Andersen,
Formand i ESV
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I Ejby findes yderligere to vandværker, nemlig
• Ejby Nye Vandværk
• Åhusene Vandværk

Ejby Nye Vandværk har ca. 220 forbrugere – herunder 10 landbrug - og oppumper ca. 
20.000 m3 vand pr. år. Der er etableret to forbindelsesledninger mellem forsyningsnet-
tene i hhv. Ejby Strand Vandværk og Ejby Nye Vandværk.
Tilsvarende tal for Åhusene Vandværk er ca. 300 forbrugere og oppumper ca. 13.000 
m3 pr. år. I vandværkets forsyningsområde er der mange sommerhuse.
Alle tre vandværker er kendetegnet ved at være små vandværker.
I Ejby Strand Vandværk forsøger vi at komme i dialog med de øvrige 2 vandværker 
om at uddybe det administrative og forsyningsmæssige samarbejde, dels for at effekti-
visere driften og gøre vandforsyningen så billig som mulig, dels for at kunne opfylde 
fremtidens formodede øgede krav til analyser, og ikke mindst opfylde de følgende 
seks relevante verdensmål fra FN om bæredygtig vandforsyning, som foreningen af 
Danske Vandværker har udvalgt som særlige indsatsområder:

Kernemålet (mål 6)  Rent drikkevand ved bl.a., at
• bruge mindst mulig videregående vandbehandling
• reducere vandspild ved brug af ny teknologi og data
• fremme forståelse for forbrugereje, den decentrale forsyning og lokale engagement

Energi målet (mål 7)  Bæredygtig energi ved bl.a., at            
• bruge vedvarende energi bl.a. lokale solceller og solpaneler, samarbejde og 
 partnerskaber

Klima målet (mål 12)  Ansvarlig forbrug og produktion ved bl.a., at
•  have fokus på at reducere vandspild
•  samtænke produktion af drikkevand med levering af energi i form af el.   

Støtte målene, der skal hjælpe med at fremme den samlede indsats:
Ligestilling (mål 5) ved bl.a. at
•  gøre det attraktivt for yngre at indgå i vandsamarbejdet

Industri, innovation og infrastruktur (mål 9) ved bl.a. at
•  arbejde for en effektiv og velfungerende infrastruktur og et
•  højt niveau af forskning og udvikling

Partnerskaber for handling (mål 17) ved bla. at 
•  skabe vandsamarbejder
•  være åbne overfor nytænkning
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Lejre kommune har fastlagt et kontrol- og analyseprogram for alle vandværker, og af-
hængig af hvilket omfang det enkelte vandværk har besluttet at udvide det lovpligtige 
analyseprogram med, vil det belaste budgetterne i varierende grad. 
F.eks. har Ejby Strand Vandværk besluttet at udvide de lovpligtige fire prøvetagninger 
til fem for at kunne nå ud i alle grene af forsyningsnettet. 
Samtidig har vi for hver prøvetagning besluttet at udtage to prøver ved hver prøvetag-
ning for at kunne identificere mulige forureninger i den enkelte forbrugers husinstal-
lation eller i vandværkets forsyningsledninger.
Ejby Strand Vandværks udgifter til kontrol- og analyseprogram er på ca. kr. 30.000 pr. 
år svarende til ca. kr. 0,50 kr./m3.

Selvom de øvrige to vandværkers samlede udgifter til kontrol og analyser måtte være 
lavere, bør der alene på det punkt være potentiale for en besparelse.
Deciderede sammenlægninger er ikke et mål i sig selv. Men sammenlægninger er 
rigtigt godt for at opnå driftsfordele og besparelser, og for at kunne honorere de krav 
vi må forudse vil komme i fremtiden for at sikre vandkvaliteten, og for at samle kræf-
terne til at finde nye kræfter til bestyrelsen.

Indgangspartiet til Ejby Strand Vandværk set fra Hellesvej 22, Ejby
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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

Men også i lige så høj grad for at modstå de kræfter som store offentlig ejede vand-
selskaber som f.eks. Vandcenter Syd i Odense og TREFOR Vand i trekantområdet 
argumenterer for (senest i TV2-Fyn og i dagbladet Information), at små vandværker 
bør indlemmes i de store selskaber, da små vandværker ikke efter deres opfattelse har 
ressourcer til at modstå fremtidens krav og mulige forureninger.
Så derfor er det efter vor opfattelse vigtigt at styrke den forbrugerejede og demokra-
tisk drevet vandforsyning ved at samle kræfterne - både driftsmæssigt og organisato-
risk.

Nye elektroniske vandmålere
I perioden fra april til juni måned i år installeres nye vandmålere hos alle forbrugerne. 
Måleren fra den danske producent Kamstrup A/S er med indbygget lækageovervåg-
ning. Dermed kan måleren lytte sig til mulige lækager – ikke blot efter måleren, men 
også før måleren i de tilstødende jord- og stikledninger. 
Den ny vandmåler fjernaflæses, hvilket betyder, at forbrugeren ikke længere selv skal 
aflæse sin vandmåler i forbindelse med årsafregningen til vandværket.
Vandværket klarer aflæsningen ved at køre forbi din ejendom med en aflæsningsenhed. 
Vi er overbeviste om, at denne nye vandmåler, som har en driftssikkerhed på op til 16 
år, er med til at mindske vandspildet i ledningssystemerne betydeligt og samtidig give 
et godt grundlag for planlægning af udskiftning af forsyningsledningerne. 
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Lamaer i Ejby
Ejby har noget så usædvanligt som lamaer

Hvorfor nu det?

På en tur til Australien fik vi for første gang ideen til lamaer. 
Det var ikke noget vi ellers lige havde tænkt, vi skulle have 
på ejendommen. Vi havde dog et stykke jord, som skulle 
bruges til dyr og ja så blev det til lamaer.

Da vi kom hjem fra turen, fik vi talt om det nu var sjov snak 
på ferien eller det skulle være alvor. Ja det skulle være lamaer 

og vi måtte selvfølgelig have gang i, at høre mere om disse dejlige og dog reserverede 
dyr.

Vi fandt hurtigt ud af, at der var en lamaforening, som var/er meget behjælpelige med 
alle de spørgsmål vi måtte have.

Nu ville tilfældet så, at en dame på Lolland have er par lamaer gående i sin baghave, 
som hun gerne ville af med. Jamen skulle vi så ikke springe ud i det? 

Og jo så blev Maja og Mads så vores første lamaer. Maja var en Alpaca/lama og Mads 
en Guanaco/lama.

Hvilket hegn skulle vi så bruge?  Her var der flere meninger, om hvor mange snore 
var nødvendigt og hvor højt det skulle være. Vi fandt dog ud af at snore med strøm 
ikke helt var nok, da hoppen syntes græsset var grønnere på den anden side og bare 
kravlede under.  Nu blev et ekstra dyrehegn sat op, men det kunne heller ikke helt 
holde den lille dame indenfor. Hun fandt ud af at man også kunne skubbe hegnet op 
mellem stolperne og krybe under. Det krævede at vi måtte lægge tunge ting de udsatte 
steder - så hjalp det.

Fodring af lamaer var nemt - de spiser det samme som hestene, er glade for æblegrene 
og juletræer er det store hit. Her har det været dejligt, når vi har fået ekstra juletræer af 
søde folk i både januar og februar.

Lamaer er ikke kæledyr lige som heste - de er meget nysgerrige, men også reservere-
de, så vi skulle være  heldige, hvis vi fik lov til at nusse dem på næsen. Hvis vi havde 
lidt godter med kunne vi være heldige at komme helt tæt på.

Med tiden fik vi dog et tæt og godt forhold til dem, men aldrig som med hestene.
Vi var ikke populære når de skulle klippes, så her fik vi hjælp af en erfaren klipper,

Gitte Johnsen, Hedelund 
gården, Olaf Kristiansensvej
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STENBÆK EL-CENTER, 
SÆBYVEJ 3, 4070 KIRKE HYLLINGE, tlf. 46 40 44 90

der vidste hvordan det skulle klares.  Der så vi så det berømte lamaspytteri  :-)
Lamaer spytter på to forskellige måder. Når de bliver sure, ( det ses ikke så tit) så 
samler de syre fra maven og er man uheldig og blive ramt, så kommer man til at lugte 
meget grimt.

Det andet spyt bruger de mest over for hinanden -  det er når de vil passe på deres mad 
eller bare kæmpe lidt så er det mere med et sprøjt og fnys af mundvand.
Rigtig mange har nydt vores lamaer, ligesom vi selv gør hver dag.

En pige havde taget emnet Lama op i skolen og billeder blev taget til plancher, uld fik 
vi fat på, så hendes kammerater kunne mærke hvor lækker ulden er. Hun fik en rigtig 
flot fortælling ud af sit arbejde med dyrene og mange nysgerrige spørgsmål.

Vi har også haft en far der kom forbi flere gange med hans børn, da de læste historier 
om lamaer og så var der jo mulighed for børnene kunne se dem rigtigt.

Jeg tror næsten at vores lamaer er de mest fotograferede her i Ejby :-) - efter børn og 
børnebørn selvfølgelig.

Vi har her i sommer fået nye ”rigtige” lamaer, efter vi havde haft Maja og Mads i 13 
år. Desværre fik Mads problemer med sin nakke og efter flere forsøg på at hjælpe ham, 
måtte vi desværre til sidst give ham fred. Da Maja var rigtig meget knyttet til Mads, 
fik hun lov til at følge ham på hans sidste rejse.
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Men vores eventyr med lama skulle 
jo ikke slutte her, med alle de glæder 
det har været med de dejlige og dog 
anderledes dyr.

Det var der også rigtigt mange der har 
spurgt os om, da lamaerne pludselig 
var væk.
Ja mange savnede dem faktisk og flere 
har sagt: ”de har jo altid været der.”
NEJ det var ikke slut, men faktisk 
var det svært at finde ”rigtige” lamaer 
-  Alpacaer er lidt nemmere og mere 
udbredt.( det er de små uld lamaer ). Så efter næsten et halv år fandt vi Nala og Nemo 
– endda her i Hornsherred. De to nye lamaer har et noget andet sind end Mads og 
Maja og de er nemmere at komme til.

Nala og Nemo er nu faldet godt til i deres nye hjem og syntes det er fantastisk at kun-
ne skræmme heste med ryttere, der rider forbi dem. Gående med hunde og børn bliver 
ofte fulgt hele vejen på deres tur forbi marken. Tror det er sjovt for alle parter. :-)

Vi synes det er dejligt, at de er til lige så stor glæde for andre, som de er for os. Er man 
heldig at kunne give dem et nus, når man kommer forbi, må man gerne det. Men de 
må IKKE FODRES og det 
gælder alt - også græs (lige 
som med hestene).

Der er jo rigtig mange der 
går ture forbi vores dyr og 
får dyrene så noget af alle 
bliver det hurtigt for meget 
og vi kan ikke styre den 
rigtige fodring. Vi risikere 
at de bliver syge, og det 
ønsker vi ikke for vores 
dyr..

Nyd dem - det gør vi.. . Vi svarer selvfølgelig også gerne på alle spørgsmål der måtte 
komme.

Det var lidt om lamaerne i Ejby.
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Tlf.: 59 43 41 49
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Madsens sten i Ejby Ådal
Der er løbet en del vand gennem Ejby Å de sidste 120.000 år. 
Landskabet så den gang meget anderledes ud, og var præget 
af den istid der lige havde sluppet sit greb efter at have lagt 
landet på is i 200.000 år.
 
Neandertalerne levede i 
store dele af Europa for 
400.000 år siden til indtil 
for ca. 40.000 år siden. 
Man har fundet spor så 

langt nordøst på som Sibirien. Der er naturlig-
vis derfor mange der mener at de også må have 
befundet sig i Skandinavien, men foreløbig er der 
dog ikke fundet sikre beviser. Klimaet har dog 
tilladt det, og Danmark har også den gang været 
landfast med resten af Europa, så man kan synes, 
at det ville have været mærkeligt om ikke, de 
havde fulgt byttedyr og føde nordpå. Det er ikke 
nemt at finde beviser, hvilket skyldes at der igen 
for 115.000 år siden startede endnu en istid der 
varede indtil for 9.600 år siden. I tusindvis af år 
skrabede isen det øverste jordlag af og skubbede 
sten, grus og sand foran sig, hvilket er årsagen til, 
at Ejby er blevet til et fantastisk morænelandskab med å, bakker og skrænter som dem 
i Ådalen. Men, desværre også årsagen til at de fleste spor fra mellemistiden er slettet. 
Da det meste vand i istiderne var bundet i is og sne, så har vandstanden i selve fjorden 
også været en del lavere. 

De bedste muligheder for at finde spor fra neandertalerne skal findes i søaflejringer 
og dale, som under istiderne blev begravet i sand og grus. Her vil isen hverken have 
fjernet eller ødelagt eventuelle stenredskaber. 

I Ejby Ådal ved klinterne har man fundet aflejringer fra den mellemistid der kaldes 
Eem. Roskilde Universitets Center har ved hjælp af nye metoder fået sat præcise årstal 
på dette lag. til for ca. 118.000 år siden.  Altså samme periode som der levede Nean-
dertalere i resten af Europa.

Politibetjent Erik Madsen, som var fremragende amatør arkæolog, havde været på 
udkig efter stenredskaber langs kysten og fundet et område ved skrænterne ved Åda-
len, hvor der var en del groft forarbejdede sten. Efter større udgravning i 1962 blev en 
række flinteredskaber fundet. Der var ingen tvivl om at flinten var bearbejdet. Diskus-
sionen gik nu på hvem der havde bearbejdet dem. 

Søren Ørslund

Erik Madsen foran sin stensamling
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Erik Madsen udgav artiklen ”En arkæolo-
gisk-geologisk under af klinten ved Ejby 
Bro, Isefjord.” som siden har givet anled-
ning til debat.

Laget flinteredskaberne befinder sig i kan 
dateres præcist, og stemmer med en periode 
i Danmark hvor klimaet var en del bedre 
end i dag, med masser af vildt, bær og fisk. 
For 118.000 år siden kan neandertaleren 
have nydt godt af de glæder. 

Det skal for en god ordens skyld siges, at 
det er umådeligt svært at skelne de for-
skellige meget gamle flintesten. Danmark 
har perfekt flint, og i mange perioder har 
der været så stor produktion, at affaldet af 
afslåede sten også har været stort. Der er til 
og med fundet flintminer i Jylland på loka-
tioner, hvor flinten befinder sig i store lag 
af kridt, og derfor let kan udvindes i store 
blokke. Man har samtidig overvejet om gro-
ve økser mm. kan være uforarbejdede pro-
dukter med henblik på nem transport. Man 
har fundet dansk flint i en masse af vores nabolande, så det har været en efterspurgt 
vare som der tydeligt også har været handlet. Sådanne grove redskaber og afslag fra 
flintproduktionen kan forveksles med meget gamle stenredskaber der i sagens natur er 
grove i deres facon som f.eks. Madsens stene. 

Erik Madsen var en meget respekteret amatør arkæolog, men samtidig var kravet til 
bevisførelse af neandertaler vinklen stor, da man endnu ikke har nogle klippefaste 
spor af neandertaleren i Skandinavien. Men, alle muligheder står jo åbne, og måske vil 
man vurdere stenene anderledes i fremtiden, i takt med, at man finder ud af mere om 
de første grundejere i Bramsnæsvig. Erik Madsen selv drømte om at man skulle grave 
dybere, helt ned i den nedre moræne efter Holsten Interglaciale levn fra perioden fra 
418.000 til 386.000 år siden.

Stenene fra klinten er nu overdraget fra Bramsnæs Lokal Historiske forening til Ros-
kilde Museum, fordi National Museet i sin tid ikke anerkendte stenene, og teorien om 
Neandertalerne i Ejby ådal. 

Erik Madsen i færd med en arkæologisk 
udgravning”
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Ejby Byforum  -  foreningslisten i Ejby området

Ejby Byforum er et samarbejdsorgan for foreninger i Ejby repræsenteret
ved formanden for deres forening opdateret den 11.04.2020.

Grundejerforeninger:
Bigården: 122 husstande 
Formand: Knud A. Hansen, Ingridsvej 76, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 40 50 83 07, Mail: kahejby@gmail.com
 
Bramsnæslund: 24 husstande
Formand: Anne Berg, Bramsnæslund 4, 4070 Kr. Hyllinge.                                                                       
Tlf.: 21 22 58 40, Mail: anne_berg@hotmail.dk                                 

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

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

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

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

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

Ejby Bro: 64 husstande
Formand Joan Hinsch, Ejbybrovej 36, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 40 68 40 88, Mail: formand@ejbybro.dk
  
Ejby Strand: 32 husstande
Formand: Bjarne Ego Jørgensen, Olaf Kristiansensvej 25, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 24 42 72 50, Mail: evabjarne@hotmail.com 
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Ejby Strand Øst: 100 husstande
Formand: Gunnar Clausen, Kærvej 27, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 22 13 45 76, Mail: ejbystrandoest@gmail.com 

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

Lindelunden: 26 husstande
Formand: Charlotte Brøgger Hansen, Lindelunden 12, Ejby 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 28 12 07 11, Mail: charlotte.broegger@jubii.dk

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

Præstholmgårds Vænge: 155 husstande
Formand: Hans Ove Laugesen, Anders Rasmussensvej 26, 4070 Kr. Hyllinge,
Tlf.: 40 19 05 19, Mail: hans@familien-laugesen.dk 

Vestervang: 17 husstande
Formand: Jes Møller-Kristensen, Vestervang 2, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge. 
Tlf.: 20 49 52 19, Mail: delshare1@gmail.com

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

Åsvinget inkl. Åvangen: 162 husstande
Formand: Vivi Hansen, Åbakken 13, 4070 Kr. Hyllinge 
Tlf.: 20 88 71 76, Mail: aasvinget-bestyrelsen@outlook.com

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

Ejby Bylaug: 280 husstande
Oldermand: Poul Rævdal, Lykkesvej 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 30 38 10 97, Mail: oldermand@ejbybylaug.com

Ejby Brolaug:
Havnefoged: Jørgen Hansen, Åsvinget 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 51 35 70 88 Mail: 
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Ejby Forsamlingshus: 
Kurt Roos, Ilsøvej 7, 4070 Kr. Hyllinge. 
Tlf.: 20 65 03 31, Mail: familienroos@mail.tele.dk 

Ejby Nye Vandværk: 215 husstande 
Formand: Sergio Kononovas, Ejbyvej 74, 4070 Kr. Hyllinge
Mob.: 40 44 40 14,  Mail: 
Kasserer: Bruno Rasmussen, tlf.: 46 40 53 15, Mob.: 24 42 29 18   
Mail:  ejbynyevandvaerk@gmail.com  

Ejby Strand Vandværk: 720 husstande
Kontaktperson: TC Vvs Vintapperbuen 20C, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 20 93 52 47, Mail:

Åhuse Vandværk 300 husstande
Kontaktperson: Jack Greve møller, Åbakken 62, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 26 19 57 77, Mail: formand@aahuse-vand.dk  

Offentlige myndigheder:
Politi (Midt-og Vestsjælland ........................................................................................................Tlf: 46 35 14 48
Skovbogade 3, 4000 Roskilde
Akuttelefonen (inden henv. til skadestue)  ..................................................................Tlf: 70 15 07 08
Alarm ambulance, brand, politi (akut) ................................................................................................Tlf: 112
Politi (ej akut)  ...................................................................................................................................................................Tlf: 114
Dyr i nød ............................................................................................................................................................................... Tlf: 1812
Lægevagten .....................................................................................................................................................Tlf: 70 15 07 00
Tandlægevagten .........................................................................................................................................Tlf: 29 60 70 00

Adresser på hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet i Ejby området, 4070 
Kirke Hyllinge:

1)   Bramsnæsvighallen: udvendig ved Multihallens indgang.
2)   Ejby havn:  Udenfor på nordsiden af toiletbygning, der ligger syd for parkeringspladsen.
3)   Grundejerforeningen Bigården: Placeret udvendig i stålskab ved det grønne fællesareal  
 og legepladsen. 
4)   Daginstitution Rollingen:  Lorentzensvej 8, 4070. Placeret på muren under skiltet 
 Rollingen - kan ses fra lorentzensvej.
5) Familiehuset:  Ejby strandvej 2B, 4070. Sidder på muren mod parkeringspladserne - kan  
 ses ude fra Ejby strandvej.
6)   Specialskolen Bramsnæsvig: Bramsnæsvigvej 2, 4070. Udvendigt på husmuren - kan ses  
 ved indkørsel på grunden.
7)  Åhuse vandværk:  Åhusene 5, 4070. Sidder på muren mod vejen.
8) Ejby Stand: Olaf kristiansensvej 25, 4070. Udvendig på husmuren ud for nr 25

Sælopsyn:
Observeres noget uheldigt ved skulpturen af sælen ude i fjorden, kontaktes Henning 
Frederiksen tlf. 29 26 16 72. 
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Shell Ejby, Elverdamsvej 232, 4070 Kirke Hyllinge


