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Vi har fornøjelsen at præsentere dig for
Grundejerforeningen Bramsnæsvig´s blad årgang
2005,- nummer 3 i rækken og håber det vil blive
lige så godt modtaget som de 2 tidligere.
Vores generalforsamling bliver dette år søndag d.12
juni kl. 10.00 i sejlklubbens
klubhus ved Nagels Rende hvor vi også vil få lidt
Anker Buurgaard Lionett mad og drikke.
Dette års gæstetaler bliver Flemming Damgaard Larsen, der om nogen
kender kommunal-, amts- og regeringspolitik fra alle vinkler, hvilket
ikke mindst nu er aktuelt, hvor vi står i kommunesammenlægningernes
tid.
Nogle medlemmers drøm om en Hornherreds kommune bristede,
efter både Skibby og Jægerspris enedes om, at gå sammen med
Frederikssund.
I en skrivende stund er vi gået sammen med Hvalsø og Lejre, under
navnet Lejre som en ren landkommune. Hvilke forpligtigelser får vi,
som vi ikke havde før, her tænkes ikke mindst på de amtslige vi skal
overtage.
Hvilken indﬂydelse får vi på de ting i Roskilde vi benytter os af, som
f.eks. hospitalelerne m.m.
En ting er sikkert, alle aftaler Grundejerforeningen Bramsnæsvig,
dens medlemmer og Bramsnæs Kommune har med hinanden skal på
print. Vi erindre tydeligt de problemer der opstod, da daværende Rye/
Sonnerup, Hyllinge/Lyndby og Sæby/Gershøj, blev slået sammen til
den nuværende Bramsnæs Kommune.
Denne sag har allerede kostet mange møder og brevvekslinger. Flere
af tingene blev allerede påpeget, under borgmesterens deltagelse på
grundejerforeningens generalforsamling sommeren 2002.
Vi håber kommunen vil vise denne sag lidt mere opmærksomhed!
På billedet vi har modtaget fra Lyndby ser vi noget der begynder at
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dukke op, ﬂere og ﬂere steder langs vor kyster.
Desværre er situationen den, at såfremt man lægger sig for svaj ved
eget anker, kan man placere sin “båd” hvor som helst, bort set fra
sejlrender eller ud for militære anlæg. Tendensen er som man sikkert
har bemærket, allerede på vej til Bramsnæsvig.
På tværs af en righoldig lovgivning, til beskyttelse af vor smukke natur
til lands, mangler vi meget til vands.
Grundejerforeningen har da også allerede, sammen med andre rettet den
første henvendelse til folketinget!
Lad mig slutte med håbet om vores bestræbelser vil lykkes, - samt ikke
mindst, at ønske alle medlemmerne en rigtig god sommer!
Anker Buurgaard Lionett
Formand
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Velkommen hos os...

For mange er dét at skifte bank en stor
og svær beslutning - for “man ved,
hvad man har og kan være i tvivl om,
hvad man får”.

Det er det ikke, når du skifter til os.
Hos os betaler du ikke de omkostninger, der normalt er forbundet med et
bankskift.

Sidste år flyttede flere end 8.200
kunder til Roskilde Bank.

Vælger du os, får du kontakt med
mennesker, der via deres personlige
engagement og faglige
kompetence ved, hvad de har med at
gøre og
vigtigst af alt - sætter en ære i at gøre
dig glad og tilfreds.

Vi tror de valgte os, fordi vi er kendte
for at vise vores kunder interesse - en
ægte interesse, der gør, at når din situation ændres og nye beslutninger skal
tages, så ved du at vi står bag.

Velkommen i den lokale bank.
De fleste, der overvejer at skifte bank,
tror at det er både besværligt og dyrt.

Sæbyvej 3, 4070 Kr. Hyllinge, Telefon 46 40 40 92
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Udstykninger
Hovedfærdselsåren i området ved Ejby strand er
Ejby Strandvej.
Hvis man tænker 50-60 år tilbage, er der på vejens
vestside mod stranden en række husmandssteder.
Disse ejendomme havde hver en lille jordlod, som
lå fra Strandvejen og helt ned til stranden. 5 - 6 tdr.
land havde de hver, og selvom det ikke var helt nok
Eigil Hansen
til at leve af, var landbruget deres hovederhverv.
Derudover tjenete de hver især lidt på anden vis.
Det kunne være som ﬁskere eller ved at arbejde på større gårde.
Nogle kørte i skoven efter brænde, andre kørte mælk til mejeriet, nogle
havde offentlige hverv og andre tjente lidt på anden vis.
Udviklingen gik imidlertid i retning af større landbrug, og da
byboerne i disse år begyndte at interessere sig for sommerhuse, var det
naturligt, at husmændene lidt efter lidt begyndte at udstykke deres jord.
Nogle havde allerede på det tidspunkt solgt et par grunde nede
ved stranden eller på kanten af bakken, og da man måtte se i øjnene,
at der ikke stod nogen ny generation klar, til at overtage de små husmandssteder, var den eneste mulighed næsten af udstykke resten af
deres jord til sommerhuse.
I dag er stort set alt udstykket. Vejnavnene fortæller, hvem der
ejede jorden tidligere, og jeg vil uddybe det lidt ved at tage jer med på
en tur ad Ejby Strandvej. Vi begynder ved Elverdamsvej.
Når jeg siger, at alt er udstykket, gælder det ikke de første to
ejendomme. Disse er såkaldt statshusmandssteder udstykket fra Ryegaard. De bliver stadig drevet som landbrug, men ikke af landmænd,
som har dette erhverv som hovederhverv men derimod af såkaldt bylandmænd.
Når vi er kommet forbi landejendommene, passerer vi det gamle
idylliske stråtækte hus “Fire Elme”, og ved siden af ligger et hus, som i
nogle år tjente som sommer- og week-endhus for statsminister Jens Otto
Krag og hans hustru, skuespillerinden Helle Virkner.
Når vi kommer forbi dette hus med den bemærkelsesværdige
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overbygning på taget, kommer vi til Chr. Hansensvej.
Chr. Hansen og Valborg solgte kun grundene nede på bakkekanten til sommerhusegrunde.
Resten af ejendommen blev solgt med tilhørende landbrugsjord,
og den første ejer var violinisten , professor Henrik Sachsensskjold som
boede her, først sammen med skuespillerinden Else Højgaard, og senere
med pianistinden Amalie Malling. Da Sachsensskjold vendte tilbage til
sin fødeby, Roskilde, blev ejendommen igen solgt med jordtilliggende.
En del af dette areal er for et par år siden solgt og indrettet til to
offentligt tilgængelige lejrpladser. Der er bygget en lille bad/toiletbygning og på hver side af denne er opført en træbygning. Man kalder det et
“Vejrly”*. Der er bare et rum, og ingen væg ud mod stranden. Her må
man sove i sin sovepose, eller udenfor i sit eget lille telt. Man må være
her en eller to nætter. Udenfor er der indrettet bålplads, og ellers ligger
arealet som naturgrund, til benyttelse for hvem, der har lyst.
Ved indkørslen står der Odsherred Statsskovdistrikt og reglementet er underskrevet af Bræmsnæs kommune og Roskilde amt.
Næste sidevej mod stranden er Niels Christensensvej.
Også her er det stort set kun grundene ned mod bakken der er
udstykket, og disse grunde er solgt for over en halvt hundrede år siden.
Marie og Niels Christensen drev den lille ejendom, sålænge de
levede. Derefter blev den overtaget af Maries niece, Inger Mortensen.
Inger Mortensen var gift med den verdensberømte maler, afdøde professor Richard Mortensen.
Da Richard Mortensen ﬂyttede ind, efter sit giftermål med Inger
Mortensen, lod han opføre et stort atelier, hvor han udførte en del af
sine seneste kunstværker. Bramsnæs kommune ejer en lille del af kunstnerens værker.
Nagels Rende.
Jeg har aldrig fundet ud af, hvem Nagel var.
Hans rende derimod husker jeg tydeligt. Den gik som en åben
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* disse er senere fjernet grundet vandalisme /Redaktionen

grøft fra en af moserne på Præstholmgaard. Renden gik i rør ind under strandvejen, og derefter igen som åben rende ned over bakkerne
til kommunens grund ved stranden. For omkring 50 år siden blev hele
renden rørlagt.
Grundene på venstre side af Nagels Rende er både helårs- og
sommerhusegrunde, og de er udstykket lidt efter lidt for mange år siden.
Jorden på højre side ejede Agnes og Laurits Henriksen, og de
solgte den ligeledes til blandet benyttelse, få år efter besættelsestidens
ophør.
De nederste grunde på begge sider tilhører, som før nævnt,
Bramsnæs kommune til brug for offentligheden.
For enden af Bramsnæsvigvej ligger “Boinstitutionen Bramsnæsvig”. Denne ejendom blev bygget som hotel, og er omtalt andet
sted.
På venstre side af Bramsnæsvigvej ligger et helårshus og et par
ældre sommerhuse. På højre side en stor ubenyttet grund tilhørende
“Bramsnæsvig”.
Næste vej i retning mod havnevejen er Niels Klarskovsvej.
Jeg ved ikke hvorfor lærer og senere forstander Niels Klarskov
Jeppesen kom til at eje jorden på begge sider af denne vej.
Fisker Ernst Nielsen købte hjørnegrunden mod strandvejen og
i 1927 købte min far, ﬁsker Anders Hansen den næste grund. Denne
grund var på 2 skp. land (3600 kvadratalen), og prisen var ialt 1.000
kr. kontakt. Begge disse grunde var så store, at de siden er blevet delt i
hver to grunde. Nielsn Klarskovsvej, som de stødte op til, blev i skøde
betegnet som “Markvej”.
Den næste grund, som var endnu større, beholdt Klarskov
Jeppesen selv. Hans plan var at bygge hus til sig selv og Johanne på
denne grund, og at bo her, når han blev pensioneret. På grund af hans
ret tidlige død, nåede Klarskov Jeppesen ikke at fuldføre denne plan.
Den nederste grund på venstre side tilhørte grosserer Oluf Christensen.
Grundene på nordsiden af vejen blev udstykket til sommerhuse
i fyrrende, og jorden blev indtil udstykningen passet af Laurits Henrik9

sen. Undtagelsen herfra er den nederste grund, som nogle år tidligere
var solgt til kunstmaleren Gustav Ingerslev Jensen.
Ingerslev Jensen havde i begyndelsen hundekennel, og havde
til dette brug to træhuse placeret i haven. Efter at kennelen var ophørt,
blev disse to huse udlejet til sommergæster. Det samme blev Ingerslev
Jensens beboelseshus, og han selv, hustruen Molly og datteren Mette
boede så hele sommeren i et ganske lille træhus nederst i den store
have.
Selvom der ikke mere var hunde i de to træhuse, kaldte vejens
beboere dem stadig “Hundehusene”, mens nogle af lejerne kaldte dem
“Knaldhytterne”.
Mange af Ingerslev Jensens lejere kom igen år efter år, og jeg
har fået fortalt, at man i en familie hvert år holdt familieråd, om man
ville have tre uger i det store hus, eller seks uger i et af de små.
Ingerslev Jensens grund var så stor, at den i dag er udstykket i
tre helårsgrunde.
Herefter kommer vi til Edv. Olsensvej.
Edv. Olsen stammede fra Nr. Hyllinge og blev gift med Mary f.
Nielsen. De overtog Marys fødehjem på bakken og drev det lille landbrug samtidig med, at Edvard hjalp sine brødre med deres gård i Nr.
Hyllinge.
På et tidspunkt, jeg vil tro omkring 1940, overtog Mary og Edvard naboejendommen, som på det tidspunkt ejedes af Christian Olsen.
Christian Olsen var gift med Liska, som var født i Ungarn eller Østrig.
Markvejen gennem denne ejendom ﬁk senere navnet Ilsøevej.
I 1959 købte Gerda og jeg hjørnegrunden på Edv. Olsensvej
mod strandvejen.
Grunden er på 2.500 kvadratalen (985 kv. meter), og prisen var
7.500 kr. Det var på det tidspunkt den dyreste grund, der var solgt ved
Ejby strand.
I det følgende tiår blev alle grundene på Edv. Olsensvej og Ilsøevej udstykket. De ﬂeste blev sommerhuse, men på begge veje er der
i dag også helårshuse.
Christian Olsens og Liskas gamle husmandssted er nedrevet, og
der er opført et moderne helårshus i stedet.
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Næste vej på turen nordpå er Niels Hansensvej.
Anne og Niels Hansens husmandssted var nok det mindste langs
strandvejen. De havde kun jorden på sydsiden af vejen, og Niels Hansen
beskæftigede sig også en del med ﬁskeriet. Han var bror til Hans Peter Hansen (min bedstefar), som byggede huset helt nede ved stranden
nedenfor Niels Hansensvej.
Jorden blev i halvtredserne udstykket, mest til sommerhusgrunde.
Jorden på nordsiden af Niels Hansensvej hørte til landbrugsejendommen Ejby Strandvej 35.
Den blev i 1917 købt af Jens Peter og Karen Marie Christensen,
som havde stedet i syv år.
I 1924 overtager sønnen Ejnar Christensen ejendommen, samme
år som han gifter sig med Laura. Ejnar og Laura ejede dette landbrug
til 1945, hvor de solgte det til købmand Alfred Sørensen, Kr. Hyllinge.
Det meste af jorden lå ud til Gudrun Børresensvej, og Alfred Sørensen
udstykkede kort efter købet al jorden til sommerhusgrunde.
Dette er den sidste udstykning på strandvejen. Resten af jorden
på vestsiden af Ejby Strandvej til Hedegårdsvej er landbrugsjord.
Ejby Strandvej fortsætter ud i Ejby Havnevej. I krydset ved
Troldbyvej, der hvor den gamle pil ”Himleddet” beﬁnder sig, drejer
vi til venstre af Hedegårdsvej. Helt ude ved bakkekanten ud for Hedegården og Hedelund, ligger der nogle få ældre sommerhuse, og i anden og tredje række samme sted er der i de senere år solgt og bebygget
nogle grunde.
Fra Hedegårdsvej kommer vi til Olaf Kristiansensvej. Hele Olaf
Kristiansens gård blev udstykket til sommerhusgrunde. Det var den
første større udstykning ved Ejby strand med ca. 30 grunde. Folkeviddet
gav hurtigt udstykningen navnet ”Marokkolejren”, eller ”Oppe i Marokko”.
De første 3 eller 4 grunde blev allerede solgt og bebygget midt i
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trediverne, og derefter gik nogle år, hvor Olaf Kristiansen drev resten af
sin jord som landbrug.
I begyndelsen af fyrrerne fortsatte han udstykningen. Salget af
grundene skete vistnok etapevis, således af de sidste grunde blev solgt i
1946-47.
Det var som sagt den første større udstykning i området, og den
store aktivitet det medførte, vakte naturligvis opsigt blandt lokalbefolkningen.
Grundene var ikke særlig store, og i enkelte tilfælde delte man
endda en grund, så de herved blev endnu mindre. Det var en udstykning
for ”Den jævne mand”. De ﬂeste af de nye sommerhusejere var ganske
almindelige lønmodtagere. En del af dem var fra Glostrup, og mange
kendte hinanden i forvejen. Det var venner fra byen, som delte deres
glæde ved sommerhuslivet med hinanden herude på Olafs mark. De
puslede om deres huse og deres haver, ﬁskede lidt, og havde det herligt
i ferierne og i week-enden, (fra lørdag kl. 14).
Kun få havde bil. Folk kom med tog til Roskilde og med bussen (Rutebilen) det sidste stykke fra Roskilde til Ejby. Busruten var
en oplevelse i sig selv. Der var stopfyldt og bagagen incl. Cykler og
barnevogne skulle op på taget og surres fast.
Det var besværligt og trættende, men stemningen var høj, for
forude ventede landlivets glæder.
I dag er mange af husene fornyet eller forbedret. Indbyggerne
er heller ikke de samme, men nogen af de første, er der stadigvæk. Man
kan kun få det indtryk, at ”Marokko” stadig er et idyllisk og fredsfuldt
sted ovenfor Ejby havn.
Tilbage til ”Himleddet” og et par hundrede meter mod Gl. Ejby,
derefter til venstre af Åvej.
Så er vi på det sted, som vi indfødte kalder ”Nede ved åen”.
Der var oprindeligt fem landbrugsejendomme ved åen, og heraf
er de ﬁre udstykket til sommerhuse. Den første udstykning fandt sted i
1961-62.
Det var pcl. Viggo Andersen, som udstykkede sin jord til som12

merhusgrunde. De ligger alle ud til den samme vej, som har fået navnet
Åhusene.
I 1963 begynder Villy Nielsen udstykningen af sin ejendom. Det
drejer sig om jorden øst for Ejbybrovej, og de små sommerhusveje hedder Højdevang, Søndervang, Mellemvang og Nørrevang.
Der går herefter 13 år uden salg af grunde ved åen, og i 1976
udbydes så den rigtig store udstykning, som omfatter 160 grunde. Det
er Valdemar Andersen og hans datter og svigersøn, Gerda og Harry
Nielsen, som sætter deres landbrugsjord til salg.
Valdemar Andersens grunde får adressen Åvangen, og vejene
på Harry Nielsens del af udstykningen kommer til at hedde Åsvinget,
Åskrænten, Åbakken og Åsen.
Den sidste udstykning ved åen foretages i 1989.
Det er Hans Christian Johnsen, Hedelund, som sælger 15 – 20
grunde vest for Ejbybrovej. Denne udstykning ﬁk navnet Vestervang.
Disse sommerhusudstykninger ved Ejby Å støder op til Kyndeløse Sydmark, og de udgør i fællesskabet et af de største sommerhusområder i Bramsnæs kommune.
Dette er i store træk fortællingen om udstykningerne vest for
Ejby Strandvej samt ved Åen.
Markerne på østsiden af Strandvejen, fra Elverdamsvej til
Ejby Havnevej tilhørte de tre gårde: Grønhøjgård, Præstholmgård og
Bigården.
Disse tre gårde blev udstykket fra midt i tresserne og de følgende halve snes år.
Første udstykning var Præstholmgård, hvor de 5-6 rækker
grunde nærmest strandvejen blev sommerhusgrunde og resten helårsgrunde.
Grundene fra Grønhøjgård og Bigården blev udelukkende solgt
til helårsgrunde.
13

w@lther
ejendomsmægler
ejendomsadministrator
advokat
Gl. Køge Landevej 583
2650 Hvidovre - Danmark
Telefon: 36 78 42 83
Fax: 36 78 41 33
E-mail: w@lther.dk
Internet: www.w-alt-her.dk
Afd.kontor Gudrun Børresensvej
10 Ejby Strand
4070 Kirke-Hyllinge
Telefon 46 40 66 97
Giro 410-0808
SE nr. DK 55 07 75 68
Indehaver:
Hardy Walther MDE
cand.polit & cand.jur
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Praktiserende Landinspektører
Grundlagt 1897
Kontor Kgs. Lyngby og Frederiksberg
- kontor i Bramsnæs under opsejling -

Tlf. 45 87 03 72
e-mail: adm@vektor.as
www.vektor.as
Privat: Landinspektør Steen Skyggebjerg
Gudrun Børresensvej 21, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge

15

Bramsnæs - Sjællands Skagen

Anette Tonn-Petersen

Der er måske ikke så mange naturmæssige
lighedspunkter mellem Bramsnæs og Skagen,
men skønheden er de to steder fælles om – og så
kunstnerne.
Altså ikke de samme kunstnere, Krøyer og Ancher
har ikke været her, men det har så mange andre.
Fællesskabet mellem Bramsnæs og Skagen går på,
at begge egne har været søgt igennem ﬂere årtier af
kunstnere, der har haft naturen som motiv.

Nederste Vintre Mølle - Simon Simonsen 1885

Simon Simonsen
Bygninger og landskaber omkring Ryegaard blev allerede afbildet
af forskellige tegnere og malere i begyndelsen af 1800-tallet. Det
var sandsynligvis bestillingsarbejder til herregårdens vægge, næsten
i stil med vor tids luftfoto af gård eller hus. I sidste del af 180016

tallet var det ikke længere kun de nære omgivelser til Ryegaard som
blev portrætteret, men nu især kysten ved Langtved og forskellige
skovpartier. Det var malere som Carl Rasmussen, C. Bang og ikke
mindst Simon Simonsen. Sidstnævnte var kendt som en meget dygtig
skildrer af dyr – især hunde. Han har malet grevens hunde, men også
Langtved Færgekro og Vintre Mølle – med og uden dyr.
Simon Simonsen (1841-1928) var søn af en maler og hører til gruppen
af malere der kaldes kosmopolitterne. Han er repræsenteret på en
del museer, med meget forskellige værker, både dyreskildringer og
krigsscener. Set her fra Bramsnæs er det interessant, at han desuden har
illustreret to børnebøger af Christian Winther, der jo også har relationer
her til.
Aagaard og Henriques
I årene omkring1890 kom maleren C.F. Aagaard (1833-1895) på
Fjordvang ved Ejby Strand. Han var uddannet hos P.C.Skovgaard,
malede smukke landskaber bl.a. her ved Bramsnæs og desuden både
kirker og teatre. Han har således malet landskabet på det berømte
Akropolis-tæppe på det Kongelige teater. Aagaards datter Vilhelmine
blev gift med en søn af Julius Døcker, der opførte Fjordvang.
Vilhelmines søn af første ægteskab Frants Henriques (1882-1956) blev
også maler og graﬁker. Efter nogle sommerophold i Skagen tilbragte
han hver sommer fra 1915 til 1943 på Fjordvang, som han arvede
sammen med sine halvsøskende. Her malede han mange billeder af
landskaberne omkring Ejby og i Ryegaards Dyrehave.
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Søen i Dyrehaven (Ryegaard) – Frans Henriques 1928

Vermeren
Fjordvang blev udgangspunktet for ﬂere kunstneres interesse for
Bramsnæs. Gustav Vermeren (1863-1931) var søn af maleren Frederik
Vermeren og blandt andet undervist af ham, uden dog at nå de samme
højder i sine malerier. Han malede mere sentimentale konservative
genremalerier end faderen, især fra Amager, fra Bramsnæs og egnen
omkring Hvalsø, hvor han i øvrigt er begravet.
Vermeren malede husmænd og bønder, gerne i deres stuer eller
foran deres huse. Et nærmere studie kan muligvis stedfæste nogle af
malerierne her til Bramsnæs, men titler som: ”Søndag morgen hos
et par gamle husmandsfolk”, ”I sommersolen”,”Gamle Marie læser
testamente” mm. kan være malet mange steder – men dog helt tydeligt
på Sjælland.
Vermeren boede på Fjordvang, og vi ved at han malede en del i
Langtved. Han kom også hos Morten Andersen i Kongskovhuset, og
malede både ham og huset. Hans maleri ”Længsel” af hustruen Frede
Christine ved stranden på Bramsnæs, blev masseproduceret og har
hængt i mange hjem, også her i Bramsnæs.
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Længsel – Gustav Vermeren
Kunstnerens kone på stranden

Rudolf Rud-Petersen
Endnu en af de gode anerkendte kunstnere startede sit bekendskab
med Bramsnæs udfra Fjordvang. Rudolf Rud-Petersen (1871-1961)
ﬁk sin uddannelse på Akademiet og hos Zahrtmann, og lærte siden hen
encaustomaleriets teknik i Rom (voksmaling). Han var med Joakim
Skovgaard da Viborg Domkirke ﬁk sine nye fresker og selv malede han
siden hen en del fresker og altertavler mm. til ﬂere kirker. Oliemaleriet
mestrede han også, og der ﬁndes en hel del billeder fra Ejby, Bramsnæs
og nærmeste omegn.
Ifølge billedernes datering kan man se at han allerede kom på Fjordvang
i 1920’erne. Han boede til leje hos kollegaen Frans Henriques, men
de kunne vist ikke helt komme overens, og herefter tog Rud-Petersen
igennem 1940’erne sommerophold på Hedegården i Ejby.
Rud-Petersen var ikke en der gik omkring og falbød sine billeder,
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men de lokale kom til ham og købte. En enkelt tog endda under
krigen til København i vintertiden for at købe et billede, han havde set
påbegyndt om sommeren.

Hedegården i Ejby – Rud-Petersen 1943

Ingerslev-Jensen
De ﬂeste Bramsnæs-malerne var sommergæster, der boede til leje eller
købte sommerhus, mens nogle få slog sig ned og levede hele året her.
En af dem var Gustav Oxholm Ingerslev-Jensen (1900-1980), der af
en malerven Hans Langtved blev introduceret til Bramsnæsegnen.
Familien købte grund på Niels Klarskovsvej i 1930’erne og havde
hundekennel og lejede desuden ud til sommergæster. Molly I-J var
en dygtig syerske, som syede til mange på egnen og som i sine sidste
arbejdsår blev lærer i håndarbejde på Bramsnæsvigskolen. Hun var også
den der stod for salget af billeder til de lokale.
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Ingerslev-Jensen var uddannet på Akademiet hos bl.a. Aksel Jørgensen
og udtrykte sig både i oliemaling og tegning. En del tegninger og skitser
ﬁndes på Kobberstiksamlingen.

Kærlighedsstien – G. Ingerslev-Jensen 1944
Stien går fra Ejby havn til Ejby i skellet mellem Præstholmgårds og Lindegårdens
jorder.

Alle de andre
De her nævnte malere er kun et udpluk af dem, der for kortere eller
længere tid slog sig ned heromkring Bramsnæs, Ejby og Ryegaard.
Vi kender dem fra deres lokale tilknytning: de billeder der hænger
på væggene, de avisartikler der har været om dem, erindringer og
optegnelser. Men vi kender dem også fra forskellige auktionskataloger
hvor titler med stednavne som Bramsnæs, Langtved osv. ikke kan
mistolkes til andre egne af landet.
Og så er listen lang:
Eva Andersen, Johannes Bentzen-Bilkvist, Rudolf Bissen, Johannes
Boesen, Rudolf Bukholt, Godfred Christensen, Rasmus Christiansen,
Th.B.Dahl, Harald Foss, Johannes Glob, Poul Halby, Lauritz Hartz,
Viggo Johansen, Hans Langtved, Adolf Larsen, Axel W. Larsen, Edvard
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Petersen, A. Rüdinger, Edvard Sarvig, C. Skytt, Wenzel Tornøe, Alice
B. Tvede, og Christian Zacho.
Richard Mortensen og andre der ikke malede landskaber er udeladt her,
og det samme er de der malede fra den anden fjord – i Gershøj, Sæby
og Lyndby.
På Bramsnæs Museum og Arkiv er der samlet oplysninger om alle de
nævnte malere. Men vi vil meget gerne have personlige erindringer om
møder med malere, også selv om det mere er anekdoter end historie.
Så velkommen på Bramsnæs Museum og Arkiv. Ring 46 40 45 06

Museumsinspektør Anette Tonn-Petersen
Fotograf Henrik Jørgensen
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Ejby – et spisekammer for København.
Af folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen.

Første gang navnet Ejby optræder i historien er i
1199. Da blev navnet stavet Egby. I 1248 Ekbij.
I 1278 igen Egby. Bydannelsen, eller i hvert fald
navngivningen af bebyggelsen, er sket i Vikingetiden, der faldt ca. 750 til 1050. For Ejbys vedkommende er det sket i første halvdel af Vikingetiden. Så vi må regne
med, at Ejby har været et bysamfund i nu mere end 1100 år. Der har
selvfølgelig boet mennesker i området før den tid. Det vidner de mange
jættestuer og oldtidshøje om. Langs kysten ﬁndes køkkenmøddinger.
Så det har altså været et godt sted at bo gennem mange tusinder år. Det
der især har skabt bosætning, har været de nære muligheder til et roligt
vand og jagtterræn i de store skove samt at der inderst i fjorden har
været god beskyttelse for fremtrængende fjender.
Den tid jeg især vil komme ind på her er tiden fra slutningen
af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. På den tid var der kun to
lodsejere i Ejby: Ryegaard og Kommunitetet. Gårdmændene og husmændene i byen var fæstere under én af disse to lodsejere. Ryegaard var
den største ejer i byen. Til Ryegaard hørte 12 gårde og til kommunitetet hørte 4 gårde. Kommunitetet var en institution, der blev oprettet af
Kong Frederik 2. i 1569. Den havde til formål at understøtte de studerende ved Københavns Universitet. Det var datidens SU – altså uddannelsesstøtte. Da Kommunitetet begyndte gav det 2 måltider dagligt til
100 studerende. I 1623 kom der også fribolig til på det da nybyggede
Regensen, som jo stadig eksisterer. Indtægterne kom fra 139 gårde,
som Kommunitetet ejede rundt om på Sjælland og Lolland-Falster. 4
af disse lå altså i Ejby. Her på egnen var der også 5 i Kyndeløse. De
ﬁre gårde, der hørte under Kommunitetet var Hedegaard (matr. nr. 1),
Bigaard (matr.nr. 2), Lindegaard (matr.nr. 3) og Ejbygaard (matr.nr. 4).
Det blev regnet for at være ﬁnere at være fæstegårdmand under Kommunitetet end Ryegaard bl.a. fordi ridefogden på Ryegaard var mere
nærværende. Udover de 16 gårde, som ﬁk de første 16 matrikelnumre,
var der 22 husmandshuse, hvoraf de 19 havde jord til dyrkning. Antallet
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Ryegaard

af husmandshuse steg med befolkningsudviklingen. Det var et relativ
stort antal huse i forhold til antallet af gårde. Det skyldtes nærheden til
vandet, hvorved en del kunne ernære ved ﬁskeri. 7 af husmændene var
fæstere under Kommunitetet. Naturligvis var der også håndværkere, der
boede i husene.
Ejby er udskiftet af to omgange, nemlig i 1772 og 1807. Udskiftning betød at hver gårds jorde, som indtil da, lå som små marker
udover hele den markjord, som tilhørte byen, nu blev samlet til hver
gård. Det betød, at en stor del af gårdene i Ejby ikke længere kunne
blive liggende inde i byen, som de ellers alle havde gjort hidtil. En del
blev ﬂyttet ud på deres nye samlede marker uden for byen. Disse gårde
ligger stadigvæk på samme sted, som de blev placeret lige efter år 1807.
Så dér har de, om få år, ligget i 200 år. Bønder, der ﬂyttede uden for
byen, blev benævnt: Udﬂyttere. I dag kender vi jo begrebet: tilﬂyttere.
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Familien på Hedegaarden

På gårdenes jorde blev der især dyrket byg, rug og havre, men også
ærter, der blev afsat grønne i København. Hertil kom, at der var en del
kartoffelavl, som greven på Ryegaard tilskyndede, at der blev dyrket.
Det var nærheden til København, der gjorde det interessant med denne
avl. Ejby var altså en del af ”Københavns spisekammer”.
Ude i fjorden ﬁsker ﬁskerne. Om for- og efteråret blev der især
fanget sild i bundgarn. Om sommeren blev der fanget ﬂynder, tunger,
strandaborrer og makrel. Det kunne også forekomme, at der blev fanget
torsk, stør og stenbidere. Om vinteren blev der fanget ål og muslinger.
Bønderne kunne også have lidt ekstra produktion ved at de såede hør,
som blev forarbejdet hjemme til tøj; samt at de holdt bier i bistader, som
de selv ﬂettede af halm.
På gårdene var der naturligvis også dyr. På en gård var der
5-6 heste, som hørte til gården, altså til fæstet. Det var således ikke
bønderne, der ejede hestene, men derimod Ryegaard eller Kommunitetet. De andre dyr ejede fæstegårdmanden. På en gård var der sædvanligvis tale om 8 køer, 10 får og 6 svin. Hvert år kom der til: 2 kalve, 2
lam og 6 smågrise og hvert andet år 1 føl. Så det var meget små hus26

dyrhold på hver gård, der var tale om og meget få dyr der kunne slagtes
hvert år.
De håndværkere, der boede i Ejby var smed, skomager og bødker. Bødkeren lavede små tønder af træ samt træspande, alt sammen til
opbevaring af husholdningsprodukterne f.eks. hjemmebrygget øl.
Af tjenestefolk, var der i begyndelsen af 1800-tallet 6 tjenestekarle, 14
tjenestepiger og 8 tjenestedrenge. Det var meget få tjenestekarle, der var
i forhold til piger, så det må have været rigtigt sjovt, at være tjenestekarl
i Ejby. At der var så få tjenestekarle skyldtes formentlig, det store antal
husmænd, der også arbejdede på gårdene, ind imellem de var ude at
ﬁske.
Børnene fra Ejby måtte, ligesom børnene fra resten af Rye sogn,
gå i skole i Rye. I Rye lå nemlig sognets skole. Der ﬁndes en beskrivelse af hvordan den var i 1793. Den lokale præst i Rye, Gjerlev Chr.
Krogh har beskrevet den sådan: ”Da jeg i år 1793 kom til kaldet, fandtes
i Rye et skolehus lagt lige op til degneboligen, bestående af 3 fag usle,
klinede lervægge med lergulv og næppe 3 alen (188 cm) højt fra gulvet
til loftet. En jammerligere bygning fandtes ikke i Rye. Gennem 3 fag
små vinduer ﬁk skolen al sin lysning. Ingen af vinduerne kunne åbnes,
men gennem vindueskarmene var så mange sprækker, at samme måtte
med ler tilklines mod en kommende vinter. Ruderne var små og så
forbrændte af solens varme eller dækkede af støv, at det var en umulighed at se nogen, som udenfor gik samme forbi. Gulvet var fuldt af
huller, fremkaldte dels ved beslagne træsko og dels ved fugtighed om
vinteren, så det aldrig kunne befares uden frygt for at brække ben. En
liden bilæggerovn skulle afgive den fornødne varme. Skolens inventarium bestod i 3 på pæle ned i jorden rammede gulvborde med bænke,
dog ikke bekvemmere, end at 5o børn i det højeste kunne rummes ved
samme; og en gammel stentavle uden ramme var brugt til regnekunsten.
Endelig bag døren et bord, hvorpå børnene opdyngede deres madkurve,
ølﬂasker, huer, vanter og lignende.”
Det var de forhold, som skolebørnene fra Ejby måtte tilegne sig
lærdom under. Det var de gode gamle dage eller var det ?
Flemming Damgaard Larsen.
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Opslagstavlen
Denne side uddyber svar på interessante
spørgsmål, af almen interesse, vi i årets løb har
modtaget. fra medlemmerne.

Hardy Walther

Hvilke rettigheder har grundejere hvis ejendomme
går til vandet, eller endog helt ud i vandet?

Grundejerforeningens advokat Hardy Walther svarer:
I naturbeskyttelsesloven § 22 er det fastlagt, at der på strandbredden
og langs andre kyststrækninger er adgang til færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Det gælder dog kun i bræmmen mellem den
daglige lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation, som
det udtrykkes i lovbestemmelsen. Der tænkes altså på strandbredden,
men ikke på de bagved liggende arealer. Reglen gælder i øvrigt ikke for
arealer, som inden 1 januar 1916 er udlagt som have, eller som er inddraget under en erhvervsvirksomhed, som drives på ejendommen, eller
for den sags skyld forsvars- og havneanlæg.
Som bruger af strandadgangen skal man derfor være opmærksom på, at
adgangen ikke nødvendigvis er gældende f.eks. i gamle villakvarterer
ved kysten.
Der er naturligvis et særligt hensyn at tage til de private grundejere, og
reglen om ophold og badning er derfor begrænset til områder, der ligger
længere end 50 meter fra beboelsesbygningerne.
Hvis man slår sig ned på stranden, hvad enten det er for at nyde havluften og solen, eller det er for at bade, må opholdet alene være kortvarigt.
Normalt vil man nok anse et ophold for at være kortvarigt, når det ikke
strækker sig over ﬂere timer. De ﬂeste bliver imidlertid overraskede, når
de hører, at man i et til loven hørende cirkulære deﬁnerer et kortvarigt
ophold, der ikke varer længere end en dag! Til gengæld må man hverken standse eller sætte sig inden for 50 meter grænsen!
Det kan ikke understreges nok, at det kræver hensyntagen fra brugernes
side, ikke mindst når man begiver sig ind på de private strandarealer.
Støjende adfærd , bål, musikinstrumenter og lignende er ikke tilladt. Det
er heller ikke tilladt at opstille telt, eller f.eks. at trække en motoriseret
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båd op på stranden. Man må gerne tage sin hund med, men den skal
føres i snor i perioden 1. april til 30. september. Reglen gælder medbragte hunde, men ikke grundejerens egen hund.
Grundejeren må i øvrigt ikke hindre adgangen til stranden med hegn.
Hvis der er hegn, skal der opsættes stenter eller låger, men der må gerne
opsætte skilte med konkrete anvisninger og ordensregler.
Hvad angår løsrevne, opskyllede både der ligger på strandbredden, ved
en mole eller anden stenkastning ud i vandet?
Strandfogeden skal fjerne/bjerge, fremlyse og sælge både af værdi.
Bjergningen skal foretages omgående såfremt deres værdi vil forringes,
hvis der ikke gribes ind.
Det er en kommunal opgave at fjerne værdiløse vrag - gerne med hjælp
fra grundejerne!

Hardy Walther
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Ingeniør Svend Olesen er ikke mere !
Det var et meget trist budskab vi modtog den 17.
marts 2005, at Svend Olesen pludselig er afgået
ved døden.
Personligt har vi kendt Svend og hans kone Vera
i mere end 40 år, og det kan være svært at forstå,
at et så aktivt liv, som altid har været særkende for
Svend, ikke er mere.
Svend og Vera levede det meste af deres professionelle tilværelse i
Bistrup, men sommeren, den blev tilbragt i det ”hjemmebyggede” og
dejlige sommerhus her ved Bramsnæs Vig, og det var også her Svend
søsatte sin kæreste fritidsinteresse, folkebåden ”Nicoline/Sanne”.
Ved pensioneringen bosatte Svend og Vera sig permanent i sommerhuset, nu af Svend ombygget til at være en skøn helårsbeboelse, men den
kæreste beskæftigelse var vandet og sejlbåden, som Svend havde lagt
hele sin sjæl i at bygge, og som nu blev et regelmæssigt syn på Isefjord
og altid højlydt beundret i de mange havne Svend gæstede.
Svend var ældste aktive medlem i Bramsnæs Sejlklub og til det sidste
var han en frygtet konkurrent ved klubbens kapsejladser.
Oprindelig blev Svend uddannet som tømrer og ingeniør med speciale
i brobygning, hvor han specielt blev værdsat for sine unikke og geniale løsninger. Svend havde en fabelagtig evne til at få gennemfør sine
ideer, og hans ﬁngeraftryk ﬁndes på mange af nutidens broer og tunneller, heriblandt motorvejstunnellen under Gulborgsund.
Svends store energi strakte sig også til engagement i det omgivende
samfund og miljø.
Han var et mangeårigt medlem af bestyrelsen for Grundejerforening
Bramsnæsvig, hvor vi nød stor gavn af Svends ihærdighed for blandt
andet at få afskaffet skydeøvelserne ved Bregentved, alternativt at få
reduceret støjgenerne, og af hensyn til Bramsnæs Sejlklub og andre sejlende på Isefjord, at få fjernet de ofte generende sejladsbegrænsninger.
Synd, at Svend ikke selv oplevede resultatet af sin indsats og de positive
ændringer, som nu er undervejs.
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Vi er mange, der vil savne Svend, hans altid gode humør, den store
hjælpsomhed og ikke mindst de mange hyggelige og festlige timer på
stranden og på vandet.
Ære være hans minde.
Aase og JC Frank, Ejby Strand, den 19.03.2005.
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Vi glæder os til at se dig hos
Bang & Olufsen Holbæk
Du er altid velkommen. Også hvis du blot har lyst til at se
dig omkring. Kig ind - eller ring og aftal tid til personlig
præsentation af Bang & Olufsens produkter.
Der venter dig en ekstraordinær oplevelse

Bang & Olufsen Holbæk
Ahlgade 63, 4300 Holbæk
Tlf: 36
59 444 888
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Anker Buurgaard Lionett
Formand
Niles Hansensvej 9,
4070 Kirke Hyllinge
4640 5962 / 2440 8713
lionetts@mail.tele.dk
Allan Skak Augsburg
Næstformand
Havnevejen 105,
4070 Kirke Hyllinge
4640 5003
a.s.augsburg@mail.tele.dk
Torkild Moustgaard
Kasserer
Gudrun Børresensvej 12,
4070 Kirke Hyllinge
4643 2063 / 2027 4825
torkild@privat.tele.dk
Hardy Walther
Sekretær
Gudrun Børresensvej10,
4070 Kirke Hyllinge
46406697
w@lther.dk

Lene Rosenkrantz
Bestyrelsesmedlem
Niels Hansensvej 5,
4070 Kirke Hyllinge
4641 4004 / 2948 3941
fam.rosenkrantz@mail.tele.dk
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Steen Skyggebjerg
Bestyrelsesmedlem
Gudrun Børresensvej 21,
4070 Kirke Hyllinge
Dr. Abilgårds Alle 5, 3.tv.,
1955 Frederiksberg C
3539 4207 tlf/fax
4032 6436
skyggebjerg@adr.dk
Jette Klarskov Orloff
Bestyrelsesmedlem
Niels Klarskovsvej 13,
4070 Kirke Hyllinge
Poul Møllers Vej 6,
2000 Frederiksberg
4640 5529/3886 6345
ﬁnn.hirshals@get2net.dk
Finn Såbye Jensen
Regnskabssuppleant
Oluf Christiansensvej 22,
4070 Kirke Hyllinge
4640 5883 / 3053 9583
f.saabye@post.tele.dk
Hardy Hansen
Suppleant
Edv. Olsensvej 16,
4070 Kirke Hyllinge
4640 5960/4640 5700
dkt@post.tele.dk
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KØBMANDEN I EJBY
ÅBEN 7,30 - 19
FRISKBAGT BRØD
TIPS & LOTTO
APOTEK
POSTHUS
ÅBEN 13-16 LØRDAG 10 -12

UDLEJNING AF FADØLSANLÆG
VAREUDBRINGNING

Spar i Ejby

v/ Henrik Johansen
Ejby Strandvej 4 Tlf 46405010

