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Ryegaards ejere fra 1640 og til 1763
Af Flemming Damgaard Larsen
Lokalhistoriker, regionsrådsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem.

Flemming Damgaard Larsen

Denne artikel er en fortsættelse af artiklen i forrige nummer
om Ryegaards tidligste ejere,
som beskrev de hovedgårdsejere, der havde stor betydning for
Ejby fra middelalderen og frem
til 1640.

Niels Trolle 1640-1667
Niels Trolle var født 20.december 1599 på hovedgården
Lundenæs ved Skjern i Vestjylland. Han blev elev på Herlufsholm, hvor han var et par år. Han fik herefter grundige
uddannelser i udlandet, idet han som 14-årig rejste til
Leipzig, hvor han var et par år. Kom tilbage til Danmark
men blev 1617 immatrikuleret i Giessen, der ligger nord
for Frankfurt. De følgende år frem til 1623 var han i Wittenberg, Heidelberg, Strasbourg, Geneve, Bourges, Rom,
Padova, Paris og England.
I de følgende år havde Niels Trolle en lang række stilNiels Trolle (1599-1667)
linger i kongens tjeneste. I 1656-1661 var han statholder
i Norge.
Gennem sin levetid blev han en af landets største godsejere. Han ejede godser, i sær på Sjælland, men også i
Skåne, på Fyn og Jylland. Hans hovedgods var Trolholm,
det nuværende Holsteinborg, i Sydvestsjælland, tæt på
Skælskør. Trolholm arvede han efter sine forældre og
overtog det i 1615, som 16-årig, dog med lavværge. Niels
Trolle opførte bl.a. den stadig eksisterende hovedbygning
til Holsteinborg, daværende Trolholm. Ved indkørslen til
Trolholm lod han opstille to hovedløse trolde, der bærer
Trolle-slægtens våben og neden under hans to hustruers
våben. Disse to troldefigurer er netop her i 2020-21 blevet
restaureret og står flot og flankerer indkørslen.
Niels Trolle var først gift, 1626, med Mette Rud (16061632) og derefter, 1636, med Helle Rosenkrantz (16181685).
Niels Trolle købte Ryegaard i 1640. Gennem sin ejertid
udvidede han godset betydeligt, så det blev et storgods.
Holsteinborg - Trolholm
Således fik han ved mageskifte i 1643 patronatsretten
indgangsportal
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(retten til at besætte gejstlige
embeder og oppebære kirkens
renter) til Rye Kirke samt kirketiende. Samtidig erhvervede
han en gård i Ejby, en gård og
tre huse i Kyndeløse, en gård i
Uglestrup, en i Gevninge og en i
Vellerup. Ved et andet mageskifte i 1643 fik han en gård i Ejby
og en i Jenslev. I 1645 købte
han en gård i Ejby, en i Kirke
Sonnerup, en i Torkilstrup, en
gård, to huse og to gadehuse i
Englerup. I 1647 købte han en
større gård i Store Karleby. I
1649 erhvervede han rettigheder
til Kirke Hyllinge Kirke og kirkejorder. Han købte endvidere
Rye Kirke prædikestol
to gårde og to huse i Ejby samt
to gårde i Torkilstrup. I 1656
fik han kongerligt brev på at to jorder til Kirke Sonnerup Kirke og Lyndby Kirke altid
skulle følge gårde tilhørende Ryegaard. I 1665 fik han skøde på en gård i Torkilstrup.
Alt dette viser en herremand, der var meget fremme i skoene.
Niels Trolle har sat sig spor, der stadig eksisterer ved Rye. Kong Christian 4. påbød ham, at anlægge en bro over Ejby Å mellem Uglestrup og Rye, da kongen ikke
længere ville køre gennem åen, når han kørte på dette sted. Broen fik navn efter Niels
Trolle og kom til at hedde Trollebro. Broen eksisterer stadigvæk, men nu i en nyere
udgave og ligger inde på marken nord for Munkholmvej efter at vejen blev omlagt
sidst i 1950´erne. Den nærliggende gård, på hvis jord broen ligger hedder Trollebrogaard og har ikke noget med en trold, at gøre, som det af og til fejlagtigt ses skrevet.
I 1656 byggede Niels Trolle den ligeledes stadig eksisterende kørestald til Ryegaard.
På gavlen af bygningen står hans initialer tillige med initialerne på hans første kone,
Mette Rud og hans anden kone Helle Rosenkrantz samt årstallet 1656.
Rye Kirke har Niels Trolle også haft indflydelse på. I 1658 brændte Rye Kirke og han
lod den genopbygge, herunder blev der sat en ny prædikestol ind, som bærer både
Niels Trolles navn og initialer samt hans og sine to hustruers våben. Der er usikkerhed om han efter branden lod opføre nordkapellet eller om det er opført tidligere eller
måske senere af hans søn Holger Trolle.
Niels Trolle døde 20.september 1667 i København efter en kørselsulykke. Han blev
begravet i et kapel i Roskilde Domkirkes nordre tårn; et kapel han selv havde fået
indrettet i 1644, da han var kirkeværge for Roskilde Domkirke.
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Holger Trolle 1667-1680
Niels Trolles søn, Holger Trolle,
arvede efter faderen Ryegaard.
Der findes ikke mange oplysninger om Holger Trolle. Formentlig er han født kort efter 1636.
Han blev gift før 1668 med
Ingeborg Krabbe, født 1649 på
Riberhus. De får 9 børn. Ingeborg Krabbe dør 30.januar 1716
i København.
Holger Trolle udvidede Ryegaard ved at mageskifte med
kronen, så han fik gods i Ejby
og i Lille Karleby.
Holger Trolle døde i 1680.
Ryegaard kørestalden
Christian Trolle 1680-1709
Ved Holger Trolles død arver
den ældste søn, Christian Trolle,
Ryegaard, idet dog hans mor bestyrede gården i nogle år efter sin mands død.
Ved den nye matrikel af 1682 oplyses, at Ryegaard drives ved sædvanlig trevangsdrift.
Besætningen bestod af 10 heste, 62 køer, 26 stude, 6 stk. ungkvæg og 26 stk. får og
lam. Heraf kan ses, at Ryegaard især lagde vægt på mejeridrift.
At der ”kun” er 10 heste har sin forklaring i, at fæstebønderne skulle stille med heste
til hoveriarbejde på hovedgårdens marker og til transporter af afgrøder til København.
Christian Trolle gjorde karriere inden for militæret, hvor han avancerede til oberstløjtnant.
Han blev gift 30.juni 1702 med Hilleborg Gyldenstierne til Damsgaard, født 30.april
1683. De fik 5 børn.
Imidlertid døde Christian Trolle allerede, i en ung alder, i 1709.
Hilleborg Gyldenstierne 1709-1734
Hilleborg Gyldenstierne arvede efter sin mand, Christian Trolles død Ryegaard. Hun
var datter af Knud Gyldenstierne (1652-1682) til Møllerup, Damsgaard og Bogensholm og dennes hustru Elisabeth Rosenkrantz (1654-1721). Hilleborg blev født
mindre end 9 måneder efter sin fars død. Som enebarn blev hun arving til Damsgaard
på Mors, Rosenholm nord for Aarhus, Møllerup på Djursland og Bogensholm vest for
Ebeltoft. Damsgaard, som hun bragte til sin mand, Christian Trolle, blev solgt i 1703
efter at have været i samme slægts eje i over 300 år. Rosenholm solgte hun i 1727 til
sin morbror Iver Rosenkrantz (1674-1745). Møllerup og Bogensholm beholdt hun til
sin død. Det samme med Ryegaard.
Hilleborg Gyldenstierne var ikke en dame, der bare sad med hænderne i skødet. Året
efter overtagelsen af Møllerup lod hun opføre den eksisterende vestfløj i egebindingsværk. Hilleborg Gyldenstierne døde 17.december 1734 på Ryegaard og blev begravet
fra Rye Kirke.
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Knud Trolle 1734-1735
Da Hilleborg Gyldenstierne døde arvede hendes søn, Knud Trolle (1705-1760),
Ryegaard, men han solgte Ryegaard på auktion for 28.000 Rigsdaler, ved skøde af
2.august 1735, til Iver Rosenkrantz (1674-1745) på Rosenholm, der var hans mors
morbror. Derved blev Ryegaard og Rosenholm igen forenet. Det er sidste gang Ryegaard har været i handlen. Alle senere ejerskifter op til nutiden er sket ved arv.
Knud Trolle havde titel af jagtjunker 1726, jægermester 1736 og senest kammerherre
1746.
Knud Trolle blev gift med Birgitte Restorff (1701-1790), 9.oktober 1737 i Vor Frelser
Kirke i København, men parret fik ingen børn.
Ud over den meget korte ejertid af Ryegaard, ejede Knud Trolle fire godser, Møllerup
og Bogensholm på Djursland samt Holmegaard og Broksø ved Næstved. De to sidstnævnte kom i hans besiddelse ved giftermålet med Birgitte Restorff.
På alterkalken i Rønnebæk Kirke, ved Næstved, er årstallet 1743 og initialerne for
Knud Trolle og Birgitte Restorff indgraveret. Endvidere har enken Birgitte Restorff så
sent som 1779, 19 år efter Knud Trolles død, med jernankre, sat initialerne KT og BR
op på sydsiden af Rønnebæk Kirke, som hun via Holmgaard var ejer af.
Knud Trolle døde 29. maj 1760 og ligger begravet i Voldum Kirke ved Randers.
Iver Rosenkrantz 1735-1745
Iver Rosenkrantz blev født 5.december 1674 på Rosenholm nord for Aarhus.
Hans far, Erik Rosenkrantz (1612-1681), døde kort før Iver fyldte 7 år. Men trods
faderløs fik Iver Rosenkrantz en god
opdragelse og uddannelse. Han kom i
1691 på Ridderakademiet i København,
der netop var blevet etableret. Fra 16941697 var han på dannelsesreje i udlandet. Kort tid efter blev han udnævnt til
kammerjunker for kong Christian 5.s
datter prinsesse Sophie Hedvig (16771735). her lagde hendes bror, Frederik
4., konge fra 1699, mærke til ham og fik
Iver Rosenkrantz ind i diplomatiet. Han
blev bl.a. gesandt i London. Senere blev
han formand for Politi- og Kommercekollegiet (meget højtstående embedsmand). Men på et tidspunkt opstod,
der kølig luft mellem kong Frederik
4. og Iver Rosenkrantz, hvorfor Iver
Rosenkrantz blev ”forvist” til Viborg,
som stiftamtmand. Efter Kong Christian
6.s tiltrædelse i 1730 fik han igen høje
stillinger. Blev bl.a. chef for Danske og
Tyske Kancelli (en slags ministerium)

Iver Rosenkrantz (1674-1745)
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og senere egentlig udenrigsminister.
Iver Rosenkrantz blev uenig med kongen om udenrigspolitikken, hvorefter hans stilling hos kongen bev svækket og i 1740 fik han sin afsked.
Iver Rosenkrantz helligede sig nu sine godser. I 1716 arvede han efter sin moder
Vosnæsgaard nord for Aarhus, men solgte den nogle år senere. Først i 1727 købte
han slægtens stamgods, Rosenholm. I 1735 købte han Ryegaard. Han arvede i 1737,
sammen med sin hustru, Egholm og Krabbesholm, nabogodser til Ryegaard.. Efter sin
tid i København bosatte han sig på Rosenholm, som han moderniserede, også med nyt
indbo.
I 1744 oprettede Iver Rosenkrantz et stamhus af Rosenholm. Stamhuset fik navnet
Stamhuset Rosenholm. (Et stamhus var en form for selvejende institution, der var
skattefritaget. De blev opløst ved lensafløsningsloven af 1919).
Kong Christian 6. forbarmede sig over Iver Rosenkrantz på hans ældre dage og gav
ham pensionsforhøjelse og omtalte ham positivt.
Hans virke på egnen betød, at han skænkede Rye Kirke en ny klokke i1736; oprettede
et hospital i Vellerup i 1741; ombyggede Kirke Såby Kirke i 1744 hvorved tårnet fik
sit pyramidetag og gav nyt altertøj til Sæby Kirke.
Iver Rosenkrantz var først gift med Birgitte Gersdorff (o.1687-1719). Vielsen fandt
sted i Slotskirken i København 1.juni 1702. Dette ægteskab var barnløst. Birgitte
Gersdorffs kiste blev sat i nordre krypt under Hornslet Kirke. Efter hendes død blev
Iver Rosenkrantz gift med Charlotte Amalie Skeel (1700-1763). Denne vielse fandt
sted 19.februar 1721, også i Slotskirken i København. I dette ægteskab blev født seks
børn, men alene tre voksede op.
I litteraturen er omtalt en skandale i Iver Rosenkrantz´s og Charlotte Amalie Skeels
ægteskab:
”Charlotte Amalie Skeel blev i 1734 centrum for en hofskandale. Skønt hun ikke mere
var helt ung og havde født fem børn, var hun stadig ombejlet af flere kavalerer. En
kaptajn Henning von Ahlefeldt (1705-1778) havde længe gjort hende sin opvartning,
men da han kom på uventet besøg i hendes kammer 24.december 1732 fandt han den
unge greve Frederik Conrad Holstein (1707-1749) der. Ahlefeldt blev rasende, trak sin
kårde og sårede Holstein i hovedet. Charlotte Amalie Skeel fik dog sine tjenere til at
adskille kamphanerne, og i første omgang tav hun om affæren. Men skandalen kunne
ikke undgå at komme frem. Ahlefeldt blev forvist fra hoffet, og for at undgå samme
skæbne, måtte Charlotte Amalie skrive et ydmygt brev til kongen og bede om tilgivelse. Iver Rosenkrantz tilgav straks sin hustru, og det var ham, der gik den tunge gang til
kongen med brevet.”
Denne episode kan ikke være foregået på Ryegaard, da det var før Iver Rosenkrantz´s
køb af Ryegaard.
Iver Rosenkrantz døde 13.november 1745 på Rosenholm. 2.000 mennesker fulgte
begravelsesoptoget til Hornslet Kirke.
Iver Rosenkrantz ligger begravet på Hornslet Kirkegård.
Charlotte Amalie Skeel 1745-1763
Ved Iver Rosenkrantz´s død overtog enken, Charlotte Amalie Skeel, Ryegaard, til-
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ligemed Egholm og Krabbesholm. Hun
var født 1700 i København, som datter
af Christen Skeel (1663-1709) til bl.a.
Vallø og dennes 2. hustru Charlotte
Amalie von Plessen (1683-1760).
I 1737 blev hun patronesse (en slags
direktionsmedlem) for Roskilde adelige
Jomfrukloster, hvilket hun var til sin
død.
I 1748 bekostede hun en kirkeklokke til
Svogerslev Kirke, som stadig hænger i
kirketårnet.
I 1750 blev hun dekoreret med ordenen
”de l´Union Parfaite”, der var den første
danske orden, der også kunne bæres af
kvinder.
I sin enkestand opholdt hun sig mest på
Ryegaard.
Charlotte Amalie Skeel døde 6.januar
1763 i København. Hendes kiste blev sat
i nordre krypt under Hornslet Kirke.
Charlotte Amalie Skeel (1700-1763)

Spar på varmen - udskift til energiruder.
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Hvis han nu bare havde holdt sig på måtten
En sandfærdig historie fra livet som praktiserende landinspektør

Steen Skyggebjerg

Der manglede kun den sidste underskrift fra Andersen, inden
sagen kunne sendes til Geodatastyrelsen, og de nye skel kunne registreres. Jeg havde sendt alle dokumenterne til Andersen, sat ”X” hvor han skulle underskrive, og vedlagt frankeret
svarkuvert. Men Andersen ringede, og bad mig komme forbi
og hente dokumentet – der var lige noget, han ville spørge
om. Og det skulle gerne være på lørdag kl. 12.

Hvad gør man ikke for at få sagen afsluttet, så jeg meddelte fruen, altså min egen, at
jeg ville være tilbage om små to timer – der var langt til Andersens matrikel i Nordsjælland.
Sagen udspandt sig af, at en lidt for hurtig nabo, VVS-installatør Frandsen, over en
weekend med venners og ansattes hjælp havde rejst en stor, flot carport i skellet mod
Andersen. Andersen havde spurgt Frandsen, om han nu var sikker på, at han holdt sig
inde på egen grund. ”Det har vi styr på” havde Frandsen svaret noget overbærende.
Andersen gik ind til sig selv. Men det nagede ham, så om mandagen ringede han til
landinspektøren (mig) og forelagde situationen. Jeg lovede at kigge forbi allerede
samme eftermiddag, så jeg kunne danne mig et overblik. Og ja, der kunne sagtens
være noget om snakken – at Frandsen havde bredt sig lidt rigeligt. Men jeg kunne ikke
komme sagen nærmere uden en opmåling, hvilket Andersen gav grønt lys til.
Det var umuligt på stedet at sige noget konkret, for der var ingen tydelig grænse i
marken. ”Skellet” bestod af et 5-6 meter bredt buskads uden hæk, plankeværk eller
trådhegn – et rent vildnis. Det var på sin plads med denne ødselhed, for de to grunde
var store, 2.500 m² hver.
Min målemedhjælper og jeg gik i gang en uges tid senere. Bankede pænt på hos
Frandsen for at orientere om mit forehavende og forklare, at jeg derfor ville gå op og
ned langs med buskadset, også inde på Frandsens grund.
Det var fru Frandsen, der åbnede. Hun bad mig vente til hr. Frandsen kom hjem, sidst
på eftermiddagen. Jeg forklarede med mit bedste smil, at det kunne jeg desværre
ikke vente på – men kunne jeg ikke ringe til hr. Frandsen? ”Nej, det gør jeg selv” var
svaret. Hun vendte hurtigt tilbage – kunne ikke få fat på gemalen, så jeg måtte vente.
Jeg sagde, at jeg alligevel så småt ville gå i gang med opmålingen, og i videst muligt
omfang begrænse mig til færdsel på Andersens grund.
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En højst usædvanlig situation. Kun én gang tidligere er jeg blevet nægtet adgang til en
ejendom, og det var hos Hells Angels på Nørrebro. Dengang trak jeg for første gang
trumfkortet, nemlig mit af ministeriet udstedte bevis på at være beskikket landinspektør, og dermed have ret til at færdes på anden mands grund i embedsmedfør, altså for
at fastlægge skel. Hells Angels kiggede lidt, grinede, og klappede mig på skulderen
med ordene: ”Du går bare i gang, og får du problemer med naboerne, siger du bare
til”. Sådan!
Jeg måtte trække kortet for anden gang. Fru Frandsen sagde ingenting, men smækkede
med døren, og vi gik i gang.
Opmålingen gik gnidningsløst. Vi fandt hurtigt to officielle skelrør, ét i hver ende af
det aktuelle skel, velbevarede et spadestik under jorden. Nu er det jo før set, at skelrør
er blevet flyttet, bevidst eller ubevidst, så for en sikkerheds skyld målte vi begge
grunde fuldt op. Herefter var der ingen tvivl: Skelrørene stod præcist, og Frandsen
havde opført sin flotte carport en hel meter inde hos Andersen.
En situationsplan blev udfærdiget og sendt til begge parter. Jeg bad Frandsen ringe
mig op. Det gjorde han, og udbad sig et møde på stedet. Han var i øvrigt ikke spor sur
som konen. Vi mødtes på stedet. Frandsen havde medbragt en mand i jakke, slips og
blankpolerede sko, sin advokat.
Jeg tegnede og forklarede. Frandsen og advokaten nikkede. Men så tog pokker ved
advokaten. Han forklarede stolpe op og stolpe ned om hævd. Frandsen havde ikke
gjort noget forkert, han havde vundet hævd på arealet. Jeg lyttede interesseret, og noterede mig flere grundlæggende fejl i hans fremstilling. Ikke overraskende, desværre
– hvor mange gange har jeg ikke, specielt i skelforretningssager, måttet konstatere, at
advokater ikke altid er opdaterede i hævdsproblematikken. Lad landinspektøren klare
hævdsspørgsmålene, så kan advokaten koncentrere sig om alt det, de er eksperter i.
Man ringer jo heller ikke efter tømreren når vandrøret er sprunget (- nu får jeg nok
Advokatsamfundet på nakken).
Men jeg måtte jo på høfligste vis tilbagevise advokatens udsagn, og det stod vist hurtigt klart for Frandsen, hvad der var op og ned i sagen. Advokaten mente ikke at kunne
bidrage med mere og forlod mødet – med mudder på de ellers så blankpolerede sko.
Vi fik fat på Andersen og drøftede mulighederne for udredning af miseren:
1. Carporten flyttes
2. Frandsen køber den jord, han har lagt beslag på
3. Dispensation og/eller byggeretligt skel – mindre realistisk.
Frandsen havde ikke lyst til at flytte carporten, og placeringen generede i praksis ikke
Andersen synderligt – den stod jo bare lidt for langt inde i det brede vildnis.
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Løsningen blev, at Frandsen købte 80 m² jord af Andersen, og Andersen købte 80 m²
jord af Frandsen. Dog ikke til samme pris, for det var jo Frandsen, der havde fordel af
handelen – det forstod Andersen at handle hjem. I fagsprog to arealoverførsler.
De nye skel blev afmærket, skøder blev skrevet, og de matrikulære dokumenter udfærdiget. Nu manglede kun den sidste underskrift fra Andersen, den lørdag kl. 12.
Til mødet var også indkaldt Frandsen, og både han og jeg havde nok på fornemmelsen, hvad der blev lagt op til.
Inden vi gik til sagen, blev vi bænket ved et dejligt frokostbord med både øl og snaps.
Andersen var pensioneret bondemand, så hos ham, intet møde uden vådt og tørt. Vi
blev vel og rigeligt beværtede, kan jeg huske.
Men vi skulle jo til sagen, underskriften. Og fornemmelsen holdt stik; Andersen ville
diskutere landinspektørens regning. Andersen havde fattet, at han som rekvirent hang
på hele badebilletten. Det syntes han ikke var rimeligt. Frandsen burde betale det hele,
da det jo var ham, der var skyldig i al den ballade. Frandsen protesterede, men ikke ret
længe. Jeg havde forinden fortalt ham, at han skulle være glad for at sagen ikke var
endt i en skelforretning, for da ville han blive dømt til at betale mindst 75%, og sådan
en er dyr – ofte på den forkerte side af kr. 100.000. Det endte hurtigt med et forlig,
50% til hver.
Alle var glade, hr. Andersen skrev under, og fru Andersen kom ind med hjemmebag og
kaffe.
De små to timer, jeg ville være væk hjemmefra hin lørdag eftermiddag, endte med 6
timer. Men det var hyggeligt, og sagen blev løst.
Andersen og Frandsen er i dag de bedste venner, men jeg har ladet mig fortælle, at
Frandsen og advokaten ikke længere mødes på golfbanen.
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Bramsnæs Sejlklub

Der var engang en drøm…
Af JC Frank og Kim Lundgren
I vinterhalvåret 1970-71 var der en flok sejlglade og aktive
unge mennesker i Bramsnæs kommune, som vi dengang
hed. De fandt frem til, at der skulle etableres en sejlklub ved
Bramsnæs Vig, hvor kommunens borgere allerede havde
badestrand, toiletter og badebro.
Bramsnæs Sejlklub

Vigen blev allerede dengang benyttet af både fiskejoller og
kølbåde som en beskyttet havn med god dybde og adgang til hele Isefjorden med
mange hyggelige havne og de omliggende have, så intet var mere naturligt end at
ønske sejlklubben placeret samme sted ved Nagels Rende.
Den stiftende generalforsamling blev
afholdt den 9. oktober 1971, og man
var heldige med at låne underetagen
af plejehjemmets røde strandhus som
klubhus og senere fik lov at benytte
hele det røde hus indtil 1989, hvor
klubbens medlemmer, hvoriblandt
der heldigvis var mange håndværkere, byggede eget klubhus, som det ligger nu.
Kommunens godkendelse var betinget af, at huset
blev bygget sammen med kommunens offentlige
toiletter, som sejlklubben forpligtigede sig til at
vedligeholde. Denne samarbejdsaftale er stadig
gældende den dag i dag til stor glæde for strandens
badegæster.
I samarbejde med kommunen byggede medlemmerne på kort tid en bådebro, således
at der var 2 broer på stranden, fordi det dengang var farligt med badende og sejlende
fra samme bro. Senere opstillede kommunen en fællesbro, som det blev sejlklubbens
opgave årligt at stille op og pakke væk for vinteren. Dette blev udført af klubbens
medlemmer, og i gamle dage skulle man bruge 10 mand i en weekend til med smedehammer at banke hvert stålrør ned i bunden. Ved etablering af den nye bro sidst i
90-erne, blev der nedlagt faste ankre, så det nu med dykkerhjælp er blevet nemmere
og hurtigere. I dag klarer vores seje brohold hhv. opsætning og nedtagning på en dag i
forbindelse med klubbens arbejdsweekend.
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Også fra starten i 1971 fandt de kreative medlemmer ud af, at der kunne spares mange penge
ved selv at bygge sejljoller, og derfor blev der
dengang bygget mange af de eftertragtede velsejlende flipperjoller. Senere blev der fyldt op med
optimistjoller, hvor man udvidede medlemskredsen ved at afholde en ugentlig sejlerdag for kommunens 4. klasser, som blev oplært i at sejle med
sejl, binde de rigtige knob, lærte sejladsreglerne
på vandet, der af sikkerhedsgrunde er lige så vigtige som trafikreglerne for landevejstrafikken. Der var oprettet en juniorafdeling med ugentlig træning hver tirsdag, hvor
der også blev serveret varm mad i kantinen.
1971 var også starten på Roskilde Festivalerne, og vor kreative bestyrelse var hurtig
til at finde veje til at tjene penge ved at tilbyde sin hjælp til opstilling og nedbrydning
af årets festival, idet klubbens medlemmer igen frivilligt stillede sig til rådighed. De
unge mennesker blev honoreret med et armbånd, der gav gratis adgang til teltplads og
koncerter, medens seniorer gav deres tid som et økonomisk bidrag til sejlklubben – der
i de gode år blev honoreret med over kr. 60.000.Pengene fra festivalerne var vigtige for
klubbens gode økonomi og grundlaget for
at der kunne bygges nyt klubhus, udvide
sejlflåden med følgebåde inkl. motorer samt
2 Wayfarer-joller, der var tiltænkt som lokkemad for voksne jollesejlere.
Der var også tilgået klubben en del medlemmer med egen kølbåd, så der var etableret en kølbådsafdeling med fælles ankerudlægning og optagning samt kapsejladser
hver onsdag. Det var et flot syn dengang, da mere end 30 både deltog i ugens kapsejlads med deltagere både fra Orø og Holbæk, og hvor de fleste af bådene samtidig lå
for anker her i vigen.
Ja, det var årtier med stor aktivitet på vandet af både børn og voksne., og der har altid
været et stort udbud af valgmuligheder for sejlads, OK-, Europa-, Trapez-, TERA og
FEVA jollerne, ligesom der har været gjort stort brug af klubbens Surferudstyr.
Vi har i klubben en lang tradition for at undervise børn og unge i at sejle joller. Sidste
år 2020 besluttede vi at åbne op for at hele familien kunne komme ud og sejle joller,
og det var en rimelig stor succes. Vi kan således tilbyde familiesejlads for alle mellem 8 og 99 år. Træningen foregår normalt en aften om ugen og er en blanding af teori
og tid på vandet. Vi har som regel vores følgebåd i vandet, så instruktørerne altid er i
nærheden.
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Omkring 2008 startede vi en kajakafdeling op med rimelig stor succes. Vi har i 2021 5 aktive trænere, som
er uddannet efter DGIs retningslinjer, og vi frigiver
hvert år omkring 20 nye havkajakroere. Vores kursus
starter normalt i starten af maj og løber hen over
sæsonen, og så afsluttes kurset med en prøve i august.
Igennem sæsonen får vi trænet relevante teknikker, øvet redninger, og der bliver som
regel også et par ture til ishuset ved Munkholmbroen.
Vi har også en årlig kajaktur til Bognæs med overnatning, hvor vi får prøvet at ro i
en tungtt pakket kajak, og vi har god tid til at nørde og fjolle, selvfølgelig under sikre
forhold.
Vi lægger meget stor vægt på sikkerheden, og
ud over at vi altid holder øje med og passer på
hinanden på vandet, har vi i klubben en ufravigelig
regel om ALDRIG at tage ud uden svømme- eller
redningsvest.
Når man er frigivet medlem af Bramsnæs Sejlklub,
kan man til enhver tid benytte klubbens udstyr,
inklusive våddragter, kajakker og selvfølgelig
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sikkerhedsudstyr. Vores aktivitetsudvalg arrangerer over året en masse spændende ture
og arrangementer for både frigivne roere og kursister.
Sidste nye skud på stammen er vores vinterbaderafdeling.
De altid friske mennesker mødes og hopper i fjorden
morgen, middag og aften, og de ser ud til at nyde det.
Ideen opstod i 2015, da vi jo bare havde det her klubhus,
som stod og sov hele vinteren. I efteråret 2019 var det
hele på plads, og vi kunne sige velkommen til vores første vinterbader medlemmer. Vi er glade for, at det endelig
er lykkedes os, og at folk har taget så godt imod vores
”lille ny”. Vi har allerede mere end 50 vinterbadere, og
det synes vi selv er flot.
Vi har i år fået lov til at lade en del af både-/badebroen stå ude om vinteren, til stor
glæde for vores vinterbadere. Klubben arbejder for
tiden på at få opsat en sauna, og vi har fået tilsagn
om tilskud fra Friluftsrådet, så vi håber at kunne
komme ind og få varmen igen, efter det kolde gys,
allerede i vinteren 21/22.
Bramsnæs Sejlklub er en aktiv klub drevet af frivillige kræfter, blandt medlemmerne. Vi har igennem året en del arrangementer som eksempelvis
fastelavn i kajak, Sankt Hans fest
i samarbejde med bylauget, sjov
på vandet dag, 4. klassesdag for de
lokale skoler, og ikke mindst det
årlige jule-bingo-banko, hvor lokale
virksomheder sponsorerer alle de
flotte gaver.
Vi ligger i nok et af de mest naturskønne områder i Danmark, og det
at sidde ved bordet en dejlig sommeraften og se solen gå ned over Isefjorden er ren
balsam for sjælen.
Der kan fortælles mange og lange historier om de oplevelser Bramsnæs Sejlklub har
givet sine medlemmer gennem sine 50 leveår, både til seniorer og juniorer, og selvfølgelig har der været op- og nedture, mange interesser trækker på medlemmerne, men
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der kan ikke herske tvivl om, at Sejlklubben har været en vigtig aktivitet i kommunen,
ikke mindst i kraft af sin beliggenhed her ved Bramsnæs Vig, og det er en fornøjelse
at se, hvordan kajakfolket og vinterbaderne nu også er med til at sætte liv i den gamle
Sejlklub.
Er du glad for vand og sejlads, er Bramsnæs Sejlklub stedet for dig. Kig ind på vores
hjemmeside www.bramsejl.dk, og find inspiration eller kig forbi en dag i løbet af
sæsonen og se hvad vi laver.
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Helten fra Sonnerup

fra fattiglem til sognefoged
Af Jette Klarskov Orloff
Anders Mogensen 1823-1886 var
min tipoldefar via min farmor fra
Maglemosegård i Kyndeløse. Og
som medlem af en familie, der i
de sidste generationer ikke engang
har rummet værnepligtige mænd,
Jette Klarskov Orloff
var det en overraskelse for mig at
erfare, at familien engang havde en vaskeægte krigshelt.
Her i 2020, hundredåret for Genforeningen, vil jeg så fortælle om ham og hans heltedåd den 6. juli 1849 i Udfaldet
fra Fredericia i Treårskrigen, 1. slesvigske krig 1848-50, en
krig som landet kom noget bedre ud af end den anden, 1864
krigen.
Fredericia var belejret af slesvig-holstenerne, der havde forskanset sig i stillinger omkring byen og bombarderede den.
Anders Mogensen med
Situationen var uholdbar, så hærledelsen besluttede sig for et sine dekorationer
udfald. Starttidspunktet var kl. 1 den 6.juli.
1.bataljon, som var på 1000 mand, kom hurtigt i ilden. Anders Mogensen eller Anders
Sonnerup, som han kaldtes i hæren, var underkorporal i bataljonens 3.kompagni, og da alle
officererne hurtigt faldt, overtog han kommandoen.
Med resten af sit kompagni, ca. 50 mand, optog han forfølgelsen af en tysk bataljon, som
troede, at en langt større styrke var i hælene på den. De tyske officerer befalede derfor
deres mandskab at nedlægge våbnene.
Udfaldet kostede mange menneskeliv, men endte med dansk sejr. Anders Sonnerup blev
belønnet med Dannebrogsmændenes hæderstegn.
Anders Sonnerup/Mogensen kom fra meget beskedne kår.
Han blev født i et landarbejderhus på Sonnerup Mark i 1823. Han havde ikke valgt sine
forældre med omhu. Hans far døde, inden han blev født. Han hængte sig i Sonnerup Fredskov efter at være sigtet for tyveri af 5 huder og 9 lammeskind fra garveriet ved Langtved.
Hans mor, som da var 43 år, kom derefter under fattigforsorgen sammen med sine fem
børn i alderen 1-9 år. Hun døde i 1833. Hendes efterladenskaber tilfaldt sognets fattigvæsen.
Da Anders var 6 år, kom han på sognets regning i pleje hos en lærer i Sonnerup. Læreren
nøjedes ikke med at opdrage ham, men benyttede sig også flittigt af ham som arbejdskraft,
f.eks. til på bare ben at gå ærinder til Holbæk eller Roskilde fra Sonnerup, ca. 15km. Og
retur.
Efter konfirmationen kom han i tjeneste i Englerup. Her blev han forlovet med Maren
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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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Knudsdatter f. 1824. Hun var datter af en fæster til en gård i Englerup, nu kaldet Vibekærgård, Englerup Gade 1.
De blev gift 15. maj 1850. Og samme år overtager de fæstet af gården fra Marens far.
Grev H.J. Scheel, Ryegaard, eftergav Anders Mogensen indfæstningssummen som
påskønnelse for hans tapperhed og heltedåd i Treårskrigen.
5. februar 1851 blev han afmønstret og fik 12 rigsdaler og 38 skilling for over 4 års tjeneste.
Mange af hans breve hjem til Maren er bevaret. Dog intet om Udfaldet fra Fredericia.
Men fra december 1848 til januar 1851 skriver han flittigt breve hjem. Fyldige, velskrevne
breve, korrekt stavet. Så læreren i Sonnerup havde åbenbart også undervist sit plejebarn.
Og Anders omtaler sin plejefar pænt i brevene.
Han omtaler Maren meget kærligt, kalder hende uforglemmelige veninde, kære elskede
pige, min elskede, du er aldrig ude af mine tanker, og skriver, hvordan han savner hende.
Maren er åbenbart ikke så flittig en skribent. Han skriver fra Als i april 1849:
” ..i en så forskrækkelig lang Tid ingen efterretninger fra dig min Kjære…jeg må næsten
befrygte Du er bleven syg, siden du ikke har skrevet til mig saa længe, da du dog stedse er
den, der beskæftiger mine Tanker…undskyld min elskede Veninde at jeg saaledes beklager
mig for Dig. Tænk derfor ikke, at jeg lider nogen Nød.”
Sådan indleder han brevet, hvor han fortsætter med at fortælle om det blodige slag på Als i
påsken 1849.
” Det frygteligste Blodbad…Tydskerne trængte paa i morges kl. 3, og nu er klokken 9 aften og endnu er der svær Torden af Kanoner og Geværer…der er mange stolte Landsmænd,
der har tillukket deres øjne….
Du kan tro min uforglemmelige Maren at de stakkels Beboere har det rigtigt ondt. Deres
Huse bliver dels afbrændte, dels bliver deres Ejendom ruineret, de må løbe fra Hus og
Gods, da de ikke i deres hus kan være sikre på livet. Langfredag sad en gammel Mand bag
sin Kakkelovn, da han af Svaghed ikke kunne komme ud og en Kugle gik gennem Stuen
og fratog ham det ene Ben”.
Efter at de er blevet gift i maj 1850, skriver han til sin ”Allerkjæreste lille Kone” om,
hvordan han savner hende, savner brev, kommenterer nyt hjemmefra, som han hører fra
andre i kompagniet: Johans ko er død, der er sygdom på Dyrehavegård hos Niels Jeppesen
(pudsigt nok min tipoldefar via min farfar). Han spørger til, hvordan det står til i deres
hjem, skriver hvor gerne han ville hjælpe med arbejdet, men det er ham ikke tilladt. Har de
fået alle kreaturerne på græs? Er det knapt med græsningen?
Er den sorte hest endnu stædig?
Han underskriver:
Din trofaste Mand til Døden.”
Og som en efterskrift: ”Er det sikkert, du er frugtsommelig min søde Maren? Lev vel, min
kjære.”
Det var det åbenbart, for i januar 1851 føder Maren en datter.
I august 1850 går hans bekymring også på, hvordan det går med høsten, bekymring over,
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at han ikke kan hjælpe til. Han ser der, hvor han nu er, i Husby i Slesvig, hvordan sæden
ligger og rådner på jorden, kreaturerne går og spolerer det. Han har prøvet at få orlov, men
uden held.
Om opholdet i Slesvig skriver han desuden: ”Folk ere saa tysktalende og ingen kan forstaa
dansk, saa hvis dette varer forlænge bliver vi Tyske alle sammen. Jeg har faaet et lille tillæg…saalænge vi ere her i Hertugdømmet, da alting er så dyrt…”
Efteråret og tiden frem til januar 1851 tilbringer han i Slesvig, De frygter angreb, civilbefolkningen lider: ”…deres Huse er så opfyldte, at de næppe kan komme uden for en Dør
flere steder går Kreaturerne endnu på Marken… de er ikke begyndt at tærske og må næsten
tigge Soldaterne om et Stykke Brød.”
Men han holder modet oppe ved at tænke på, ”at Freden dog hersker i vort elskede Hjem,
thi ellers troer jeg ikke, jeg kunde have overlevet så en sørgelig Tid…”
I januar 1851 afmønstrer han og kommer så hjem til Englerup i vinteren 1851.Her bliver
han hurtigt et agtet medlem af samfundet. Han var sognefoged i 33 år og medlem af
sognerådet i 18 år. Som stifter af Ryegaards Våbenbrødreafdeling talte han på de store 6.
julifester, som Våbenbrødrene hvert år holdt på bakken i Ryegaards Dyrehave.
Våbenbrødrene var et selskab stiftet 1859 af krigsveteraner fra de Slesvigske Krige under
protektion af kongen. Dets formål var at styrke folkeånden og via kontingentbetaling
hjælpe trængende brødre og deres enker.
Mellem 1851 og 1862 får han og Maren i alt 7 børn. Men børnedødeligheden er høj. De to
førstefødte dør som 4- og 3 årige med 6 ugers mellemrum af strubehoste, nr. tre og fire er
tvillinger, den ene er dødfødt. Også det sjette barn er dødfødt.
Bagerst i fotoet den 9-årige
Knud og den 10- årige Cathrine, den overlevende tvilling,
der imidlertid dør i 1877, 21 år
gammel.
Forrest den fireårige Anne
Dorthea Sophie, der bliver min
farmors mor.
Kun to børn overlevede forældrene.
Knud overtog senere gården i
1890 og Anne Dorthea Sophie
bliver gift med Niels Christian Rasmussen, der havde
Maglemosegård i Kyndeløse i
arvefæste.

I 1866 er han og Maren fotograferet med tre børn.
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Anders Mogensen dør 1886. En Roskilde avis har en hel del år senere, formentlig sidst i
tyverne 1)en længere artikel om Våbenbrødrene og især om Anders Mogensen. Her hedder
det:
”Den 13. maj 1886 lukkede den ansete og velbegavede Bondemand sine øjne. Et stort
Følge med Sørgemusik og flere Honoratiores fulgte den gamle Våbenbroder til hans sidste
Hvilested. Den gamle, smukke Våbenbrødrefane blafrede ikke med Festsmæld hin dag.
Sorgfuldt foldede den sig ud, da den tre gange sænkedes over den Grav, hvor en af Danmarks jævne og trofaste Sønner blev stedt til hvile.”
Hans grav kan ikke mere lokaliseres på Sonnerup Kirkegård, skønt den øjensynligt blev
fredet. Men flere af hans efterkommere er begravet der.
I nekrologen i Roskilde Avis, Løverdag 15.Maj 1886 står bl.a. om ham:
”..den smukke gamle Sognefoged med det hvide Hår, der ret var en type på en brav og
intelligent Bonde.”
I Roskilde Tidende, søndag den 16.Maj 1886:
“I enhver Stilling, hvortil hans Medborgeres Tillid kaldte ham, udfyldte han sin Plads med
fremragende Dygtighed, så han ved sin Død efterlader sig Eftermælet som en sand Hædersmand, en Pryd for den danske Bondestand”.
Pæne omtaler, der dog ufrivilligt røber visse klassebetingede fordomme.
Sønnen Knud, der overtog gården, blev et lige så agtet medlem af sognet og dannebrogsmand som faderen.
Knuds datter, Maren Catrine, giftede sig med Sander Jacobsen. De købte og overtog gården i 1930.
Gården forblev i slægtens eje til 1983.
Den sidste ejer blev borgmester i Bramsnæs kommune. Man må tro, det ville have glædet
fattiglemmet fra Sonnerup.
Kilder:
Rye- Sonnerup, Træk af Sognenes Historie, L.P. Bigaard, Roskilde, Erh. Flensborgs Forlag, 1941:
a. Slægtsgårde, s. 71-72 Sander Jacobsens gård.
b. Våbenbrødrefesterne i Ryegårds Dyrehave, s.113-116.
siderne 113-116 er næsten ordret kopieret fra en lang udateret artikel, formentlig i en Roskildeavis. Skønnet ud fra
det øvrige indhold i artiklen og nyhederne på bagsiden af udklippet er den fra slutningen af tyverne. Forfatteren er
L. Eiby. Han skriver i trediverne også artikler bl.a. om Bramsnæsvig i ” Jul i Roskilde”, hvortil L.P. Bigaard også
er flittig bidragyder.
Desuden støtter jeg mig på
1)
Den udaterede artikel, jeg henviser til i kilder, hvorfra L.H. Bigaard har sine oplysninger om Anders Mogensen.
2)
upublicerede oplysninger om Anders Mogensen og hans efterkommere indsamlet af min farbroder, Aage Mogens
Klarskov Jeppesen (1910-1989).
3)
Egen opfølgende research.
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Skibby Apotek
Hovedgaden 40
4050 Skibby
Tlf.: 47 52 82 42
skib130@apoteket.dk

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

Autoriseret Kloakmester
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Ejby Bylaug - Året der gak - 2020
Ejby Bylaug nåede ikke at afholde sin generalforsamling i marts måned som planlagt da
den nok så kendte COVID-19 formåede at
lukke hele Danmark ned på flere måder.
Alle samtlige arrangementer som Bylauget
havde på tapetet i 2020 er desværre blevet
aflyst med frygt for store forsamlinger og smittespredning.
Poul Rævdal

Dog lykkedes det at afholde vores generalforsamling den 25.
August med fornyet forhåbning om at vores sensommer arrangementer kunne afvikles,
men desværre i starten af September måtte Danmark igen indse at forsamlingsforbuddet blev sat ned.
Ejby Bylaug’s nye bestyrelse efter generalforsamlingen
Ny bestyrelse:
Poul Rævdal
Bente Blumensaat
Rita Allerup
Jannie Andresen
Karina Jensen
Claus Gudmundsson
Gert Meiner Jensen
Thomas Schwerdtfeger
Jannick Schrøder
Kaj Hjort
Erik Hestbæk
Ulrik Hansen

Oldermand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelse medlem
Bestyrelse medlem
Bestyrelse medlem
Bestyrelse medlem
Bestyrelse suppleant
Bestyrelse suppleant
Revisor
Revisor
Revisor suppleant

Ejby Bylaug byder de nye og friske medlemmer i Ejby Bylaug velkommen med forhåbninger om flere tiltag og gode arrangementer for byen i 2021. (som desværre ser ud
til at den er startet på samme måde som den er sluttet i 2020.)
Et oplæg på Ejby Bylaugs generalforsamling var under eventuelt med et ønske om at
få flere undergrupper, som kunne deltage aktivt i at få ting op at stå.
Mange vil gerne hjælpe, men er bange for at give hele armen, når det kun var lillefingeren, som skulle bruges.
Det vil Ejby Bylaug forsøge at gøre noget ved og bygge en masse undergrupper op
som kan være ansvarlige på specifikke områder.
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Skibby Røgeri

Industrivej 6, 4050 Skibby
Tlf. 27 64 22 96

Varmrøget laks m/peber

Røget ål

___
Røget ålefilet

Røget sild

Røget makrel

Røget norsk laks

T

___

Røget makrel

Røget norsk laks

Åb

Gravad laks

Røget hellefisk

Gravad laks

- 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
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De grupper som allerede er i gang og byder ind med meget er følgende:
Ejby Byforum
Sankt Hans (Bramsnæs Sejlklub)
Fællesspisning
Byplads
Bevæg dig for livet
Ren By
Sommerfest på Ejby Havn
Udlejning
Julemarked (BIF)
Strandgruppen
Fastelavn
Grupper som gerne skulle op og køre i 2021
Touren i Lejre
Flag Gruppen
Musik Arrangementer
Byens dag
Ejby “Vores” hus
Kulturgruppen gør også et stort arbejde i aktiviteter i form af foredrag, julefest, musik
og mad aften osv, som desværre også er sat i bero, indtil vi igen kan samles.
Er man interesseret i at deltage i nogen af ovenstående grupper så er det bare at skrive
til oldermand@ejbybylaug.com (man kan sagtens melde sig på flere steder)
En af de positive ting i 2020 er at Ejby Byforum er kommet op at køre.
Ejby Byforum er et forum hvor man har samlet / inviteret alle grundejerforeninger,
vandværker og organisationer i Ejby og Omegn med det formål at bringe ting op for
hele byen, samt at samarbejde på tværs af byer i Lejre kommune.
Der har været en del møder online med flere sager i byen. Nogle af sagerne er mere
langhåret end andre, men de fleste er en dialog med kommunen,
- Trafik i Ejby
		 • Knudsvej og hastighedsdæmpning
		 • Trafik til nye udstykninger
		 • 40 km/t i hele byen
		 • Cykelsti mellem Rye og Ejby
		 • Ny “PORT” ved Ejby strandvej 1
- Hjertestarter
		 • 2-3 hjertestartere på vej
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- Sandstrand
		 • Hvilke muligheder for at gøre stranden i bedre stand og med sand
- Søer, moser og regnvand bassin
		 • Oprensning af disse
- Landsbyudvalget
		 • Hvad vil vi gerne have der skal ske i byen
- Bevæg dig for livet
		 • “Byens” udendørs motions og samlingsted ved hallen
- Hundeskov
		 • Oplæg til en hundeskov
- Kirkestien
		 • Brugsret til stien og forholdene omkring.
- Lindegården
		 • Lokalplans spørgsmål og forslag
Er man interesseret i at høre om status på ovenstående så kan man se på ejbybylaug.
com og klik på menuen i toppen der hedder Ejby Byforum. Alternativt kan man
forhøre sig ved sin formand i grundejerforeningen og de steder hvor man ikke har en
grundejerforening, så skriv til oldermand@ejbybylaug.com
Bypladsen har fået lavet en makeover i 2020 og her skal der lyde en stor tak til vores
havemand som har kæmpet en kamp for at holde vores grantræ i live i 2020, men
desværre måtte vi købe og plante et nyt træ sidst på året, så det var klart til julelys i
December.
Ejby Bylaug har udlejning af diverse ting som kan bestilles ved at sende en email til
udlejning@ejbybylag.com
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Pris
Flagstænger (pr. Stk.)
Æresporte
Havestole
Barbord
Pavillioner / Havetelt
Slushice (inkl. saft, glas og sugerør)
Popcorn maskine

Medlem
25 kr
40 kr
10 kr
50 kr
400 kr
500 kr
400 kr

Ikke medlem
30 kr
50 kr
15 kr
60 kr
500 kr
700 kr
600 kr

Ønsker man at blive medlem af Ejby Bylaug så skal man sende 100 kr. til mobilepay
24161 og skriv en tekst ind med navn, adresse og email.
Ejby Bylaug ønsker at sige tak til alle som har hjulpet foreningen med stort som småt.
Venlig hilsen
Poul Rævdal
Oldermand
Ejby Bylaug

Alt det du mangler...

...helt lokalt!

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.
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Borrevejlecenteret - Hornsherredvej 3 - 4060 Kirke Såby - Tlf. 4640 0140 - borrevejle@spar.dk - borrevejlecenteret.dkt
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Hvad kan vi finde af urter til snaps i
Ejby Ådal
Hvis man går fra Ejby Ådal mod Ejby Havn, findes der rigtig
mange forskellige planter. Det skyldes at der både er vest- og
sydvendte skrænter, fugtige enge og strand. Hele området
er derfor perfekt til indsamling af friske snapseurter. Hjemmelavede kryddersnapse er en så gammel og yndet sport at
ingen kender oprindelsen. De fleste af de urter der har været
anvendt til kryddersnaps, har som oftest også været anvendt
som naturmedicin mod alle mulige sygdomme. Så ikke
Søren Ørslund
alene giver indsamling af snapseurter en god gåtur, indblik
i det fantastiske planteliv i området omkring Ejby, sundhed og velvære samt nye og
spændende smagsoplevelser. I nedenstående er et lille udsnit af de bedre krydderurter
beskrevet, men du kan sagtens finde mange flere.
Kryddersnaps var tidligere et begreb der dækkede at man tog en smagsneutral snaps
og puttede de urter i, som man ville præge smagen med. I dag er smagløs vodka det
mest anvendte i stedet for snaps. De opskrifter jeg nævner i nedenstående, er baseret
på vodka der hældes på sylteglas af ca. 1/2 liters størrelse. Der er angivet forskellige
lagringstider, men dette kan i høj grad varieres efter smag og behag. Der er primært to
forskellige slags resultater - dels rene kryddersnapse hvor eneste ingrediens er urten/
bærret og alkohol, og blandingsprodukter som f.eks. Bjesk eller Bitter, hvor man mikser sine forskellige udtræk så smagen bliver mere kompleks og unik.
Jeg vil anbefale at man har enten en god plantebog med på sin gåtur, eller går med en
ven der kender planterne. Et godt råd om planter er, at hvis du ikke kan artsbestemme
den med 100% sikkerhed, så lad den stå. Fejlbestemmelse kan give mavepine og
ubehag.
Man skal ikke gå ret langt
i Ejby før man støder på
Prikbladet Perikon. Den plante
har jeg set stå overalt i Ejby
men det er selvfølgelig bedst
at plukke den væk fra befærdede veje. Prikbladet Perikon
(Hypericum perforatum) er en
flerårig plante med gule blomster og smalle, ovale blade,
fuld af små prikker som bedst
ses på undersiden af bladene.
Hvis man gnider et blad mel-
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lem fingrene, kan man se at man får nogle røde/violette streger på huden. Man bruger
blomster og knopper (lad være med at plukke dem alle) og sætter en håndfuld til
sylteglasset med vodka i et par uger. Perikon har været brugt mod mange sygdomme
og specielt som desinficerende middel f.eks. til sårbehandling. I oldtiden hængte man
planten op i stald og lade for at holde djævlen fra gården. Snapsen har en flot rød farve
og kan nydes alene, men den er også fin til at give farve og smag til snapseblandinger.
Blomsterne kan med fordel tørres eller fryses.

På en gåtur i Ådalen støder man også på Slåenbusken. Det er en tætgrenet, tornet busk
der bliver 2-3 meter høj. I maj måned sætter den en stor mængde hvide blomster. De
blåduggede stenfrugter er næsten kuglerunde og de fleste har nok prøvet at smage
den bitterhed som bærrene indeholder. Sylteglasset fyldes halvt med modne slåen der
har fået frost. Hvis de ikke har fået frost naturligt, kan fryseren anvendes. Man skal
lade det trække 8-14 dage, og mere hvis man vil have mandelsmagen (blåsyre!) fra
kernerne frem, før man filtrerer indholdet, dog ikke så meget at der kommer en for stor
koncentration af blåsyre.
Langs hele stranden i Isefjorden står den flotte sølvgrå Strand Malurt (Artemisia
Absinthium). Det er en 30-40 cm. plante med små gule blomster. Hvis man knuser
bladene mellem fingrene, afgiver de en meget aromatisk og bitter duft. Malurt har før
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i tiden været anvendt mod alle slags mavebesvær samt været anvendt ingrediens i elskovsdrikke. I oldtiden mente man at en kvist malurt bragte lykke på jagten og planten
er derfor opkaldt efter den græske jagtgud Artemis. Malurt snaps drikkes sjældent rent
men kan indgå som ingrediens i en Bjesk eller en ”bitter”, og det er virkelig en bitter,
man får ved bare at sætte et par kviste i Vodka. 12 timer i vodka er nok. Filtrer indholdet. Den skal nydes i meget små portioner, mange kender nok talemåden: at komme
en dråbe malurt i bægeret. I en gammel snapserecept anbefales det at komme et par
strimler citronskal i sammen med malurten, det forbedrer smagen.
Brombær behøver nok ikke en nærmere introduktion. De findes mange steder i Ejby
og smager jo pragtfuldt, men de er også rigtig gode til kryddersnaps. Fyld sylteglasset med 3 dl helt modne og rensede brombær, hæld vodka på til 1 cm fra kanten, lad
det trække 3 uger, filtrer ved at hælde blandingen gennem et kaffefilter og prøvesmag.
Tilsæt evt. lidt æblesirup. Lad den modne nogle måneder.
Hybenrosen er jo en invasiv art der breder sig langs hele stranden. Pluk ca. 1 liter
modne hyben midt i september, rens dem for kerner (det som mange også kender som
kløpulver!) og kom den i sylteglasset med vodka. Skal trække en mdr. og filtreres gennem et kaffefilter. Hyben er også fantastiske til syltning.
Man kan ikke undgå at støde på Røllike, det er en 15-20 cm høj urt med hårede
stængler. Blomsten er en kurv med hvide (nogle gange lyserøde) randblomster og gule
skiveblomster. Røllike har været meget anvendt som lægeplante både i Europa og
Asien. Røllike er blevet brugt i oldtiden til sårheling (i Romerriget blev planen kaldt
for herba militaris), men har også mange andre egenskaber: mod forkølelse, kredsløbsforstyrrelser og kramper, reducerer for kraftig menstruation, og indeholder bl.a.
æterisk olie, som hæmmer betændelser og har antiallergisk virkning. Som troldomsurt
blev den brugt ved djævleuddrivelse. Der skal bruges ca. 1 deciliter blomster til et
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sylteglas med vodka. Trækketiden er ca. 2-3 dage -derefter filtreres. Kan drikkes frisk
og har en sødlig honningsmag. Rølliken kan med fordel lagres (ca. 14 dage) og opnår
en kraftig, bitteragtig smag.

Havtorn (Hippophaë rhamnoides) er også fremragende til kryddersnaps (og også blendet som tilbehør til desserter som f.eks. sammen med vanilje is). Et bær indeholder
lige så meget C-vitamin som en appelsin. C-vitamin er med til at styrke immunforsvaret. Havtorn er en grålig busk. Der står specielt mange buske på skrænterne til højre
for Ejby å udløbet. Pas på tornene når du plukker bærrene. Kryddersnapsen laves
fuldstændig som slåensnaps dvs. det er bærret der anvendes og det skal også helst
have frost. Anvend en dl. bær til et sylteglas vodka samt 1 spsk. honning. Lagring i
3-5 mdr. hvorefter den filtreres og smages til med yderligere honning hvis den er for
syrlig. Smagen forbedres ved lagring.
Bjesk / Bitter
En bitter kan laves ved at blande af de ekstrakter man har lavet og eventuelt supplere
fra krydderiskuffen med Anis, nellike, appelsinskal osv. Der findes ingen regler men
bland forsigtigt, og smag til indtil du har fundet din egen unikke smag og naturmedicin. God fornøjelse.
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Lej huset til livets små og store fester,
bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, foredrag og andre sammenkomster.

Huset kan rumme op til 100
personer.
På vores hjemmeside kan
man se, om huset er udlejet.

Kontakt os venligst på
tlf.: 93 88 50 67 for at leje huset!
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Ejby og Omegns Forsamlingshus
Mangler du et sted at afholde dit næste arrangement, så kan
du leje Ejby Og Omegns forsamlinghus med plads til 100
personer og hvor du selv kan stå for det hele.
Der afholdes diverse private arrangementer, samt mange foreninger afholder deres generalforsamlinger og deres bestyrelsesmøder i huset.
Bylauget afholder bl.a. også deres fællesspisninger. KulturKurt Roos
gruppen afholder bl.a. foredrag, vinaften, danseaften m.v.
Vi har en meget aktiv bestyrelse, som udfører alt det vedligeholdelse, som kan klares af dem.
Ejby & Omegn Forsamlingshus er af ældre dato og har over tid været igennem flere
renoveringer, hvor vi senest har opdateret den store sal og fået en flot opgradering
blandt andet nye stole, nye farver – således at den er lys og venlig.
Toiletterne har også fået en stor overhaling. Senest har den lille sal også fået nyt lyddæmpende loft samt lakeret gulvet.
Der er også lavet en ny bar. Sidste projekt var en ny terrasse ved store sals bagdør.
Terrassen blev sponseret af Thomas Toft Hansen, Jesper Thygesen og Henrik Hansen.
Arbejdet blev udført af nogle friske fyre her fra byen. Stor tak til både sponsorer og
hjælperne for dette.
Et par år siden blev huset udstyret med mikrofon anlæg og projektor, som de mange
lejere har stor gavn af henholdsvis til møder og andre arrangementer.
Vort næste projekt, håber vi, bliver et nyt køkken. Bestyrelsen har indhentet tilbud på
en stor renovering af køkken og baglokalet. Men det kræver at bestyrelsen skal ud og
søge fonde og andre organisationer, som vil være med til at få Forsamlingshuset up to
date.
Lige nu er det jo Corona tid. Derfor har vi selvfølgelig måttet aflyse 2/3 af vores
udlejninger. Bestyrelsen valgte på et tidligt tidspunkt at refundere alle de penge, som
folk havde indbetalt inkl. Reservationsgebyret, da ingen af vores lejere jo er skyld i
nedlukningen. Lejerne er meget positivt overrasket over at få alle deres penge retur.
Men vi håber og tror på, at de nok skal komme retur, når man igen må mødes til store
forsamlinger.
Er man interesseret i at leje Ejby Og Omegns Forsamlingshus så kan man gå ind på
vores hjemmeside www.ejbyogomegnsforsamlingshus.dk og se om huset er ledigt på
kalenderen.
Bestyrelsen valgte i 2020 at udskyde Generalforsamlingen til 2021. Vi håber den kan
afholdes i marts måned.
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DIN TØJMAND Boston | Labæk 2-4 | 4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 41 49
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Er man interesseret i at deltage i foreningens arbejde så tag endelig fat i formand –
Kurt Ross – eller meld jer ind i foreningen og mød op til næste generalforsamling.
Indmeldelse i foreningen koster 100,- kr. pr husstand.
Priser for udlejning: (inkl normal rengøring)

Lokale
Hele huset pr. døgn
Leje dagen før
Leje dagen efter
Leje af salen (foredrag og lign.)
Leje Lille sal
Leje lille stue (Lises stue)

Medlem
2800,600,1500,1.000,500,300,-

Ikke Medlem
3100,600,1500,1.000,500,300,-

For at opnå medlemsrabat skal man have været medlem af Forsamlingshuset i 2 år.
Reservationsgebyr for leje af hele huset er på 1.000,- kr., som skal betales ved reservationen.
Betaling kan ske på Mobilepay 39755 eller via bankoverførsel.
Bookning og fremvisning af huset skal ske til Poul Rævdal : Tlf. 93885067
Venlig hilsen
Formand : Kurt Roos
Ejby & Omegns Forsamlingshus
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Rønnevej 5
4060 Kirke Såby

VVS Service
Fjernvarme
Gaskedler

n
n
n

Oliekedler
Varmepumper
Badeværelser

www.vvsfirmaet.com
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STENBÆK EL-CENTER,
SÆBYVEJ 3, 4070 KIRKE HYLLINGE, tlf. 46 40 44 90
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Ejby og Omegns Forsamlingshus
Fra ”Historiebogen”
Skrevet af Eva Karlsen på baggrund af taler v. 90 års og
100 års jubilæumsfester samt avisudklip mm.
I året 1906 blev der indkaldt til møde på Langtved Færgekro
om at bygge et Forsamlingshus i Ejby. Der blev dannet et
aktieselskab som stod for byggeriet af forsamlingshuset. Huset
blev bygget samme år og blev indviet d. 9. september 1906.
Fra 9. september 1906 til 1. oktober 1931 var Møllebygger
A.C. Hansen og hustru husets første værtspar. D. 9. september
Eva Karlsen
1931 blev der holdt 25 års jubilæum for værtsparret og iflg.
Avisreferat var der samlet 250 mennesker til et smukt pyntet
kaffebord med grønne guirlander, blomster og flag i massevis. Bestyrelsen var vært ved
dette arrangement, hvor man kunne købe kaffebord for 1,25 kr
I gave fik værtsparret 2 lænestole og en bordlampe. Der havde været en indsamling og
gaverne kostede i alt 112,65 kr.
I 1931, da huset var 25 år, gik aktieselskabet i likvidation og Lærer Chr. Sandahage,
Ejby, indkaldte til et møde i forsamlingshuset om at danne en forening som skulle bære
navnet ”Foreningen Ejby og omegns Forsamlingshus”.
Foreningen overtog forsamlingshuset for gælden som var ca. 6000 kr.
Der var et 50 årigt lån på 5000 kr som blev afdraget med 50 kr pr termin med en rente
på 4½ %. Ved overtagelsen fik man et tillægslån på 1000 kr med en rente på 5 % i Roskilde Bank. Lånet skulle afdrages over 10 år og Bestyrelsen skulle kautionere.
Lærer Chr. Sandahage blev husets første formand. Han var en særdeles aktiv mand og i
de 2 år han var formand blev der skrevet 24 sider i protokollen.
Mange lokale personer har altid engageret sig meget i Forsamlingshusets drift og fremtid. (se liste over værter og formænd)
Huset var oprindeligt bygget som et ”længe” hus og der er siden kommet flere tilbygninger. Oprindeligt var det indrettet med balkon over salen.
I tyverne blev ”Kontoret” bygget til. ”Kontoret” blev udlejet til ”Rye- Sonnerup” kommune som kommunekontor indtil plejehjemmet ”Grønnehave blev bygget i 1955 og
Kommunekontoret flyttede hertil.
Huset blev brugt meget til dillettant, dans, gymnastik og badminton. Salen var indrettet
med ribber, men da ”Rye-Sonnerup Centralskole” (Bramsnæsvigskolen) blev bygget
i 1963 flyttede gymnastikforeningen også. Aftenskolen brugte også huset og der har
endvidere været holdt biograf.
I 1938 var gårdejer Morten Kristensen som formand med til at stå for tilbygningen
med gang, toiletter, garderobe samt nyt gulv i salen. I den anledning blev der holdt 8
bestyrelsesmøder og 3 ekstraordinære generalforsamlinger. På Generalforsamlingen d.
30. juli 1938 blev det besluttet at medlemmer som ønskede at udmelde sig af foreningen for at blive fritaget for økonomisk hæftelse i fremtiden skulle udmelde sig inden d.
20. august 1938 kl. 19.00. Der var 24 medlemmer som meldte sig ud. Hele byggeriet
kostede 6500 kr. Gulvet i salen kostede 730 kr. Til byggeriet blev der optaget et 20 årigt
lån med en rente på 4 ¾ % i Bondestandes Sparrekasse. Mindst 25 medlemmer skulle
skrive under som kautionister på gældsbeviset.
Vaskehuset bygget til i 1948.
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I årene 1969-70 blev salen moderniseret, loftet sænket og der blev lagt nyt gulv. Desuden blev der indlagt centralvarme og købt stort komfur.
Huset er i årenes løb blevet renoveret og vedligeholdt ude og inde. Taget er blevet renoveret og malet. Ydervæggene er blevet sandblæst. Vinduer er blevet skiftet til energirigtige vinduer. Køkkengulvet er blevet skiftet.
I 2005 fik huset den helt store tur indvendigt. Huset var lukket i 7 uger. Bestyrelsen og
venner af huset gjorde en stor indsats med at tage det gamle loft ned, brække gulv op og
køre sten ind med trillebør. Det er det fjerde gulv der er i salen i dag og nu med gulvvarme. Loftet blev igen ændret til det oprindelige udseende med bue, som det ses i dag.
Med til historien fra en svunden tid hører også at værtsparrene boede i Forsamlingshuset. F.eks. boede værtsparret Lise og Knud Jensen som var værtspar i årene 1949 til
1986 i huset med deres to døtre Lene og Marianne. Lise og Knud havde soveværelse i
”fadeburet” og stue i ”Lises Stue”. Døtrene havde værelse ovenpå. Familien delte således køkken og toilet med gæsterne.
Det har været holdt fester i anledning af forsamlingshusets 40, 50, 75, 90 og 100 års
jubilæer.
Huset bliver stadig brugt meget til livets store og små fester og sammenkomster. Bylauget bruger også forsamlingshuset ligesom der også har været holdt julemarked. Og der
er ikke mange borgere i Ejby der ikke har været til mindst en fest i forsamlingshuset.
Forsamlingshusets værter:
1906-1931: Møllebygger A.C. Hansen og Hustru
1931-1936: Wilhelm Jørgensen
1936-1940: Frederik Nielsen
1940-1942: Søren Pedersen
1942-1949: Vognmand Carl Nielsen ( Ole Carl Nielsens far)
1949-1986: Lise og Knud Nielsen
1987-1990: Susanne Andersen
1991-2016: Ulla Karlsen
2016-2017: Pia Rasmussen
2018- huset har ingen fast vært. Bestyrelsen deles om opgaven.
Formænd for foreningen ”Ejby og omegns forsamlingshus”
1931-1933: Lærer Chr. Sandahage
1933-1935: Tømmermester Otto Larsen
1935-1937: Centralbestyrer Mikkelsen
1937-1938: Gdr. Lars Klarskov
1938-1946: Gdr. Morten Kristensen
1946-1949: Lærer Chr. Sandahage
1949-1953: Valdemar Andersen
1953-1959: Ejner Kristensen
1959-1963: Åge Hansen
1963-1967: Harry Nielsen
1967-1973: Esben Bager
1973-1978: Frede Karlsen
1978-1983: Magnus Andersen
1983-1991: Grete Hansen
1991-2014: Frede Karlsen
2014Kurt Roos
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Genskabt - Kongehallen i Lejre
Af Tobias Mortensen, arbejder til dagligt som Koordinator for Arkiv & Frivillighed i Lejre Bibliotek & Arkiv

Tobias Mortensen

Over 60 meter lang. Mere end 10 meter høj. Samlet areal på
over 600 kvadratmeter. Sådan var målene på en af de største
bygninger fra vikingetiden i Norden. Vest for landsbyen Gl.
Lejre lå i tidlig vikingetid en fantastisk hal, placeret på et
plateau på en bakketop, så højt i landskabet, at den har været
tydelig fra afstand.
Kun ca. 2 km fra hvor den oprindelige hal i Gl. Lejre lå, kunne
Sagnlandet Lejre i 2020 åbne
dørene for deres nybyggede version
af hallen – en genskabt kongehal
uden sidestykke. Sagnlandet Lejres
kongehal er indgangen til en verden
som har levet i sagnfortællingerne i
hundredvis af år.

Der knytter sig en helt særlig
sagntradition til oldtidsbyen Lejre:
Omkranset af monumenter fra forKongehallen. Foto: Ole Malling & Sagnlandet Lejre
tiden er Gl. Lejre hjemsted for den
sagnomspundne kongeslægt: Skjoldungerne. Fortællingerne om Skjoldungerne, blev
fortalt som heltedigt i vikingetiden, og er viderefortalt helt frem til i dag. Fortællingerne finder vi sporene af, både i vores kulturarv og i populærkulturen, f.eks. i vores
nationalsang og i den populære tv-serie Vikings.
Traditionen har sit skriftlige ophav i nogle af verdenslitteraturens største værker, som
det oldengelske digt Beowulf (fra ca. år 1000) og de oldislandske sagaer (fra ca. år
1200 og frem). Her kan man læse om Skjoldungehelte som Skjold, Frode Fredegod,
Roar, Helge, Rolf Krake og Ragnar Lodbrog, og ikke mindst om skjoldungernes legendariske kongehal, der udgør rammen for store slag, såvel som kampen mellem det
gode og onde.
Jagten på den sagnomspundne kongehal
Netop sagnenes tilknytning til Gl. lejre har været en af bevæggrundene for den
arkæologiske interesse i området. Selv om den første hal blev fundet her i 1986, var
det arkæologiske gennembrudsår 2009, da arkæologer fra ROMU fandt noget helt
specielt: Et bygningskompleks af haller. Deriblandt Danmarks største halbygning fra
vikingetiden.
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Formidling i 3D, med fokus på videnskab
Sagnlandet Lejre har i de sidste fire år med donationer to store fonde (A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden)
genskabt Danmarks største vikingehal: Kongehallen.
Tania Lousdal Jensen har som projektleder for inventardelen af Sagnlandet Lejres
store kongehalsprojekt, i den sidste årrække, arbejdet intensivt med alle facetter af
Kongehallen, fra meterstore træudskæringerne i bygningen, til millimetersmå detaljer i
kongehallens interiør.
”For at kunne genskabe Kongehallen, så historisk præcist som muligt, har det
været nødvendigt at bruge inspiration fra forskellige videnskaber”, fortæller Tania,
og uddyber: ”De arkæologiske resultater fra ROMU’s udgravninger i 2009, udgør
fundamentet for genskabelsen af Kongehallen. F.eks. grundplan og størrelse, som vi
kender fra de fundne stolpehuller.”
Også i motiver og billeder fra fortiden har Tania fundet værdifulde input til
Kongehallen: ”Vi bruger også ikonografi fra jernalder og vikingetid, f.eks. fra de
gotlandske billedsten.” De gotlandske billedsten er sten med motiver skabt i periode
fra ca. år 400-1100, altså i sammen tidsrum som de autentiske haller ved Gl. Lejre.

Gudekongen Odin udskåret på en af højsædesøjlerne.
Foto: Ole Malling & Sagnlandet Lejre

Til de imponerende træudskåret højsædesøljer, har
skriftlige kilder været videnskabeligt fundament. Hertil
forklarer Tania: ”Den islandske Landnámabók, nedskrevet i slutningen af 1100-tallet, fortæller om slægterne på
Island i vikingetiden. I den
findes en beskrivelse af højsædesøjler der gennem flere
generationer flyttes med, når
en ny hal opføres.” Højsædesøjlerne i Sagnlandet Lejres
Kongehal er hver dedikeret
til fire guder i nordisk mytologi, som træskærerarbejdet
også viser.
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Stedbunden sagnfortælling gennem 1000 år
I digtet Beowulf foregår en stor del af fortællingen i Skjoldungernes kongehal, hvor
Kong Roar er konge. N. F.S. Grundtvig lavede i 1820 den første oversættelse af
Beowulf-digtet til et moderne sprog, fra oldengelsk til dansk. Grundtvig, der både
var inspireret og fascineret af sagnfortællingerne, beskrev sin senere oversættelse
fra 1865, Kong Roars kongehal: …Fik Mod han paa, en Kæmpehal at grunde og at
bygge…..Ei fandtes Sidestykke.
Kongehallen i Sagnlandet Lejre er ikke bare et bygningsværk uden sidestykke, men
også et væsentligt bidrag til den videre formidling af fortiden og sagnene om Skjoldungerne, som lægger sig i kølvandet af de middelalderlige kilder. En aktiv del af en
1000 år lang tradition, der levendegør sagnfortællingerne. En fortælletradition som har
været udbredt, og som har manifesteret sig i talrige udtryk i hele Danmark.
For dem i Bramsnæsvigområdet som husker gymnastikstævnerne ved Borrevejle
”Borrevejledagene” (fra 1931 til 2006), var det i en årrække et højdepunkt ved stævnet, at netop Kong Skjold ankom i skibet i Lejre Vig, opført som en teaterperformance
for de mange tusinde publikummer.

Sæl skulpturen i
Isefjorden fik besøg
af skarven
Skulpturen, der er lavet af én af grundejerforeningens stiftere Carl Hansen Glem, blev i
kulturåret 1996 doneret til Bramsnæs kommune.
Foto: Holger Hjort Nielsen november 2020.
I Isefjorden er et af årets usædvanlige oplevelser
indfanget i dette snapshot, da kunstværket sælen
ved “røghuset” fik uventet besøg og hovedet blev
brugt som både soveværelse og toilet af skarven.
Sælen gik senere på land, da vinteren med isskruninger holdt sit indtog - den overlevede heldigvis
uden mén, selvom det også så ud som om, at den
havde været udsat for et “kidnapningsforsøg”.
Mange mennesker undrede sig over og henvendte
sig vedr. sælens pludselige fravær. Sælens opsynsmand og Grundejerforeningen Bramsnæsvig takker
for henvendelserne Det er dejligt at skulpturens
tilstedeværelse bliver værdsat og mange mennesker
hjælper med at passe på den.
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Kend dit vandværk
Ejby Strand Vandværk

Råvandet
Gud ske lov betragter vi vand i vandhanen som noget selvfølgeligt, men det er de få, der er klar over, hvad der er sket med
vandet undervejs til vandhanen.

Preben W. Andersen,
Formand i ESV

Der er selvfølgelig en klar erkendelse af, at det hele starter
med, at det regner, og at det regnvand, der falder på områder,
som ikke er dækket med asfalt og beton, siver ned i jorden.
Men så taber de fleste nok overblikket.

Det vand, som kommer fra Ejby Strand Vandværk (ESV) stammer fra et grundvandsdannende opland, som strækker sig fra skoven mellem Kirke Sonnerup og Torkilstrup,
over Rye Dyrehave frem til Ejby.
I dette opland trænger regnvandet gennem jordlagene, og det kan vare fra 100 – 500
år før den enkelte regndråbe når frem til de to boringer på Hellesvej 22 i sandlaget ca.
55 m under terræn, hvor det danner et grundvandsmagasin. Grundvandsmagasinet er
dækket af ca. 44 m ler, der virker som et tag over magasinet.
I den sydligste del af oplandet er der et nitratfølsomt område, hvor der er risiko for, at
der kan trænge nitrat ned og forurene grundvandet. Men der er selvfølgelig også risiko
for, at der på hele indvindingsoplandet kan sive pesticider fra sprøjtning med gift på
marker og i private haver ned til de vandførende lag i undergrunden.
Derfor har ESV accepteret at bidrage økonomisk til at begrænse denne trussel – f.eks.
ved at frikøbe jord og plante skov, såfremt andre vandværker, der også henter vand fra
samme indvindingsopland, også bidrager.
Det skal i den forbindelse oplyses, at der i ESV’s boringer ikke er fundet hverken
nitrit/nitrat eller pesticider
Vandbehandling (der henvises til flowdiagrammet for Ejby Strand vandværk bagerst i artiklen)
Fra grundvandsmagasinet pumpes vandet op som råvand i selve vandbehandlingsanlægget i vandværksbygningen.
Behandlingsanlægget består stort set kun af to beholdere - et forfilter og efterfilter –
som delvist er fyldt op med et slidstærkt filtermateriale.
Forfilteret fungerer som et mekanisk filter, hvor råvandet renses for jern (okker) og
mangan.
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Efterfilteret fungerer som et biologisk filter, hvor vandet fra forfilteret renses for
ammonium og nitrit.
Vandet - som nu er renset til drikkevand – ledes herefter til renvandstanken, som har
en kapacitet på 185 m3, svarende til 185.000 liter vand.
Vandet er således den mindst forarbejdede fødevare vi har, og det gælder om at passe
på det, ligesom det er tankevækkende, at en sådan fødevare anvendes til toiletskyl og
vanding af græsplæne.
Behandlingsanlægget har en teoretisk kapacitet på 12.000 liter/time svarende til
288.000 liter pr. døgn.
Den reelle kapacitet er ca. 10.000 liter pr. time. Dette skal sammenholdes med, at der i
sommermånederne til tider er et timeforbrug på ca. 20.000 liter.
Filtermaterialet i beholderne bliver ved faste intervaller skyllet igennem med 3.0004.000 liter rent vand for at fjerne de ophobede urenheder. Det ”urene” vand pumpes ud
i bundfældnings beholderen, hvor primært okker bundfældes, og overskydende vand
ledes til kloaksystemet.
Det bundfældede okkerslam analyseres og køres efter godkendelse af kommunen ud
på landbrugsjord.

Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06 • Mobil: 42 52 80 06
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Ledningssystemet
Fra renvandstanken pumpes vandet ud i ledningssystemet, som består af:
• Forsyningsledninger, som typisk er nedgravet i vejene (en strækning på ca. 13 km)
• Stikledninger, som forbinder forsyningsledningen med enten en stophane eller
		 målerbrønd, som er placeret ca. en meter inden for skel på hver enkelt ejendom.
• Jordledninger, som forbinder stophane/målerbrønd med husets ledningssystem.
Forsynings- og stikledningerne er vandværkets ansvar at etablere og vedligeholde.
Jordledningerne er den enkelte forbrugers ansvar.
Nye elektroniske vandmålere:
Efter en forsinkelse på grund af covid-19, blev alle mekaniske målere i perioden
juni-december udskiftet til nye elektroniske målere. I januar i år blev de alle aflæst
af vandværket, som med en radiomodtager kørte rundt og elektronisk ”aflæste”
den mængde vand, måleren havde registreret løbet gennem måleren siden forrige
aflæsning.
De nye målere registrerer - foruden det totale forbrug - også, om der er et konstant
forbrug, hvilket indikerer en utæthed i ledningssystemet efter måleren, ligesom de kan
registrere, om der er utætheder i ledningssystemet omkring måleren.
Disse registreringer har betydet, at bestyrelsen kan advare de forbrugere, som er
tilmeldt ESV’s SMS-service om, at der måske er en vandhane eller et toilet, der løber.
Bestyrelsen opfordrer derfor alle at tilmelde sig SMS-servicen.
Endvidere betyder registreringerne, at bestyrelsen også nu kan danne sig et billede af,
hvilke forsynings- og stikledninger, der skal repareres eller udskiftes.
Flowdiagram for Ejby Strand Vandværk.
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Truslen fra Japansk Pileurt
Af Jette Klarskov Orloff
Nedenfor ses en tilsyneladende uskyldig plante. Den er
fotograferet på stranden mellem Havnen og Sejlklubben,
hvor man kan finde flere eksemplarer. Dens navn er japansk
pileurt. Præcis denne her var forsøgt udryddet. Med Roundup
formentlig. Et kontroversielt valg.
Hvis man vælger at bruge roundup, skal det smøres direkte
på en overskåren pileurt for at slå rødderne ihjel.
I dette tilfælde var kuren ikke effektiv. Planten og
området omkring den visnede ganske vist, men
kun midlertidigt.
Japansk pileurt kan blive op til 2,5 m høj, dens
rødder gå to meter ned i jorden og brede sig 15 m
fra voksestedet. Den anses for en invasiv art. Får
den først fat, er den stort set uudryddelig.
Japansk pileurt er oprindelig indført som prydplante, i England i 1850. Dér bekæmpes den nu
ihærdigt. De skal aflevere afklippede dele på
særlige lossepladser, da centimetersmå stykker kan slå rod igen. Huse kan være umulige at
sælge, hvis der på grunden er japansk pileurt, da
det er ekstremt dyrt at udrydde den. Det kostede
70 millioner pund at rydde det område i London,
hvor de Olympiske Lege foregik i 2012.
I Danmark er planten indført senere og følgelig
endnu ikke helt så uønsket udbredt i haver og
naturen.

Foto Søren Ørslund

Problemets omfang fremgår af de mange google
hits på udryddelse, bortskaffelse o.s.v.

Her miljøministeriets bud:
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jegselv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/
Men der er mange flere.
Nogle kommuner går systematisk til værks.
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Nedenstående skilt så jeg på en spadseretur i Nordsjælland:

Helsingør Kommune har en gruppe af frivillige, Pileurt-banden, der i dette område,
har udlagt sort plastik ved en søbred i håb om at komme denne livskraftige plante til
livs.
Også andre kommuner har også indledt systematiske indsatser mod udbredelsen af
japansk pileurt i naturen.
Det har Lejre Kommune ikke. Så på med havehandskerne og frem med spade, saks
og hvad der ellers er nødvendigt til udryddelse af planten på matriklerne her vest for
Strandvejen.
Øst for har den allerede fået overtaget på visse vådområder omkring Anders Rasmussensvej.
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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 18.04.2021.
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: Mia Nordenskov Nielsen, Dyssemosen 29, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 28 77 61 32 Mail: miachristensen24@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: 33 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: 126 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: charlottebroggerhansen@gmail.com
Lorentzensvej Nord: 6 husstande
Formand: Annette Valentin, Lorentzensvej 23, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf 21 22 75 83, Mail: lorentzensvejnord@revasoft.dk
Præstholmgårds Vænge: 150 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: Henning Frederiksen, Ejby havnevej 94, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 29 26 16 72 Mail:
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Ejby Forsamlingshus:
Formand: 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: VVS installatør Poul Christensen A/S Hvalsø, Eric Leonhard
Tlf.: 22 68 39 04, Mail: ejbysvv@gmail.com
Åhuse Vandværk 294 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
Hjertestartere tilgængelige hele døgnet i Ejby område:
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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