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Formanden for
Grundejerforeningen Bramsnæsvig:
Igen er der gået et år med megen travlhed, ikke
mindst i forbindelse med kommune sammenlægningen, hvor vi har fået mange af de aftaler vi havde
med Bramsnæs Kommune på print.
Vi håber dermed, at det kommende samarbejde med
Anker Buurgaard Lionett Lejre Kommune, undgår nogle af de problemer

mange grundejerforeninger havde den gang, da Ry/Sonnerup, Hyllinge/
Lyndby og Sæby/Gershøj blev slået sammen til Bramsnæs Kommune.
Det er ikke alene kommunalt vi er vidne til sammenlægninger. Mange
grundejerforeninger omkring Bramsnæsvig og vor grundejerforening, har
fulgt vort blad gennem de sidste år. Flere af deres medlemmer har ytret
interesse om at være med. Det har resulteret i at vort blad, nu alene hedder
Bramsnæsvig og er et blad for grundejerforeningerne Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Stand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge. Som rosinen
i pølseenden regner vi med deltagelse af Ejbystrand Øst fra næste år.
Samme år vil alle bestyrelseslister, indlæg m.v. være trykt i bladet.
Vi har i de forløbne år ”opslidt” to dejlige landpolitibetjente, henholdsvis
Egon Wodder og Jens Friborg Petersen.
Vor ny landbetjent hedder Henrik Arved Jørgensen der virkelig får noget
at leve op til! Hans kollegaer fortæller, at det behøver vi bestemt ikke være
bange for.
Han er tiltrådt pr. 1. januar 2007. og har tlf. 46 40 37 48 på adressen
Hyllingeparken 30, 4070 Kirke Hyllinge der skal være base såvel privat
som tjenstligt.
Det er os en glæde at byde Henrik Arved Jørgensen velkommen, samt
fortælle han lig sine kollegaer, som ny tiltrådt vil fortsætte traditionen og
være årets gæstetaler, ved vores generalforsamling, der i år ﬁnder sted
søndag d. 3. juni kl. 10.00 i sejlklubbens hus på Nagels Rende.
Vi udsender naturligvis en separat indkaldelse.
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Maling og istandsættelse af værelser og
lejligheder m.m.
Hjælp til gør det selv folk.
Både undervisning og salg af kvalitets
matrialer og værktøj.
Udlån af farvekort stort og små samt
farvemappe i A4 størrelser.
Med venlig hilsen
Malermester Bo Ørslund

Margrethevej11, Ejby
4070 Kr. Hyllinge
Tlf/Fax 464 052 95
Mobil: 234 148 67
Email: ob.oerslund@get2net.dk
Http: www.ob-oerslund.dk
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Ny landbetjent satser på samtalen
Et smil og en god snak kan løse mange konﬂikter, er Henrik Arved
Jørgensens erfaring, og det vil han bruge som ny landbetjent i Kirke
Hyllinge.
Kirke Hyllinge: Den nye landbetjent i Bramsnæs, Henrik Arved Jørgensen, satser på samtalen i sit politi-arbejde.
- Jeg kan godt lide at komme ud at snakke med mennesker i alle mulige
sammenhænge, og det har fanget mig. I mange år har jeg vidst, at jeg
gerne ville være landbetjent engang, fortæller den nye landbetjent.
Men også friheden til selv at tilrettelægge sin hverdag tiltaler ham, der
har arbejdet inden for politiet med mange forskellige opgaver siden
1986. - Og jeg kender da også byerne i Bramsnæs, fortæller Henrik
Arved Jørgensen.
Det gør han fra opgaver i området for Roskilde Politi, som han har arbejdet for siden 1996 efter ni år hos politiet på Frederiksberg, hvor han
også var under sin uddannelse.
- På Frederiksberg var jeg primært i civilpatruljen, men også i kriminalpolitiet, fortæller Henrik Arved Jørgensen, der ﬁk mange erfaringer
her. Både med unge på vildspor og ældre, hærdede kriminelle inden for
narko, vold, røverier med mere.
Midt i 1990-erne ﬂyttede Henrik Arved Jørgensen imidlertid til Borup
og søgte derefter ind til Roskilde Politi, hvor han siden har prøvet en del
funktioner.
- Jeg har været i beredskabet som uniformeret betjent, i nærpolitiet og
i H-gruppen af ﬂere omgange. De sidste tre år har jeg været souschef i
H-gruppen, fortæller Henrik Arved Jørgensen.
H-gruppen har navn efter Hestetorvet, som især var hjemsted for ballademagere, da gruppen i sin tid blev oprettet og stadig kan være det.
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I Kosovo
Endelig har han været i Kosovo i 2001, hvor han virkelig så mennesker
i nød. Mennesker, som havde mistet alt, men alligevel kunne rejse sig
og komme videre.
- Det var helt andre problemer, som de baksede rundt med i et krigshærget land. Så ﬁnder man ud af, hvor godt man har det i Danmark. Men
det var også en stor udfordring at samarbejde med politifolk fra mange
forskellige nationaliteter. Der klarede vi danskere mange ting med et
smil og en lille snak, hvor konﬂikter godt kunne gå i hårdknude for andre, fortæller den erfarne politimand med et afvæbnende smil.
Men nu bliver han så landbetjent i en kommune, der snart udgør det
nordligste af Lejre Kommune og ligger ﬂot imellem Roskilde Fjord og
Isefjorden med dertil hørende badestrande, havne og redningsfartøj hos
brandvæsenet.
Havet er han kendt med fra sine mange ferier på Rømø, hvor han boede
de første år af sit liv og siden besøgt hver sommer lige siden, skønt han
voksede op i Odense og blev student inden militærtjeneste og karrieren
inden for politiet.

Vildfarne unge
Her i Bramsnæs er der også kriminalitet og vildfarne unge, som den nye
landbetjent vil gøre noget for.
- Jeg har en del erfaring med at arbejde med unge i Roskilde, så det
glæder jeg mig til at tage fat på sammen med SSP-konsulent Peter Busk,
som jeg kender lidt til fra politiet. For mig gælder det om at blive et
kendt ansigt, som folk trygt kan henvende sig til. At folk føler sig trygge.
Og jeg vil fortsætte Jens Friborgs arbejde med at komme på skolerne
hver uge, fortæller Henrik Arved Jørgensen.
Han er gift med Helle, som er lægesekretær på Roskilde Amtssygehus.
De bor i Rorup og har sammen ﬁre-årige Rasmus, som må forlade sin
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elskede gårdbørnehave i Øm. Men forældrene satser på at ﬁnde noget
lignende i Bramsnæs.
Henrik Arved Jørgensen begyndte at snuse til sit nye arbejde i går, hvor
han indfandt sig hos landbetjent Jens Friborg på landpolitistationen i
Kirke Hyllinge. Samtidig leder han efter et hus, der kan blive ny landpolitistation og nyt hjem for ham og hans familie.
- Der skal jo være plads til landpolitistationen og gerne med egen indgang, fortæller den nye landbetjent, som åbner landpolitistation, når
det er gået i orden.
Formelt overtager han først ansvaret som landbetjent i området den 1.
januar 2007.
riv
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EN SAND KRIMI FRA GAMLE DAGE
Om Ejby-mordene fra 1842.
En tidlig morgen i januar 1842 var Jens Peder Hansen på vej til arbejde hos en gårdmand ved Ejby, og han gik ad stien fra Kyndeløse
til landevejen mellem Ejby og Langtved. En januarmorgen er mørk,
og Jens Peder var ved at falde over en mand, der lå i sneen. Manden
var parcellist Niels Jørgensen (en parcellist er en landmand, der har et
husmandssted og ikke en gård), og Niels Jørgensen var slået ihjel. Jens
Peder skyndte sig hen på den nærmeste gård, og gårdmanden red hurtigt
til Rygård og hentede sognefogeden. Rygtet løber hurtigt selv en januar
måned, og der var efterhånden temmelig mange mennesker forsamlet
ved liget af Niels Jørgensen. Sognefogeden bad en dreng løbe hen til
den mydedes hus, og kort tid efter kom drengen tilbage skræmt fra vid
og sans: I huset lå Niels Jørgensens kone, Marie og hans søn, den 12årige Jørgen. De var også slået ihjel.
Der blev sendt bud efter læge og politi i Roskilde, men det varede 12
timer, inden herredsfogeden nåede frem til Ejby. Herredsfogeden i 1842
svarer nærmest til vore dages politimester.
Der var to mænd, som med det
samme kom under mistanke,
bl.a. fordi den ene et par år
tidligere var blevet løsladt fra
”slaveriet”, som det hed dengang. D.v.s. han havde været i
fængsel. Herredsfogeden beordrede en husundersøgelse hos
de to, men da man ikke kunne
ﬁnde noget, der viste, at de
havde begået mordene, kunne
herredsfogeden ikke komme
længere ad det spor.
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Vidneforhørene fortsatte igennem hele februar, to andre mænd blev
anholdt, men måtte løslades igen, og d. 2. marts kastede herredsfogeden
håndklædet i ringen og gav op.
D. 5. marts 1842 udnævnte kongen så Peter Munthe Brun til dommer.
Brun var ”konstitueret assessor i Københavns politiret”, og det vil i
vort sprog svare til en slags offentlig anklager. Og så kom der gang
i forhørene, for Munthe Brun var gjort af et andet stof end herredsfogeden. Han fandt ud af, at den myrdede var kendt for at have sparet
penge op, og det var der mange, der vidste.
Gennem et utal af vidneforklaringer stykkede Munthe Brun så en sag
sammen, og det kan vi i dag virkelig beundre. Ethvert spor i sneen var
naturligvis forsvundet for længe siden, men vidnerne, der havde set
Niels Jørgensen, havde tilsyneladende en god hukommelse, og Brun var
hurtig til at slå ned på modstridende forklaringer.
Sagen snævrede sig ind til, at mordene var blevet begået af en eller
to af de såkaldte ”Venslevdrenge”, der var kendt for deres trang til
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slagsmål af virkelig grov karakter, men forhørene var vanskelige, fordi
alle kendte alle og ikke alle var lige ivrige for at afgive forklaring.
Der blev sat navne på de mistænkte, da pigerne på Skibby kro kunne
fortælle, at Carl Larsen og Christian Jensen havde brugt mange penge
på kroen efter mordet.
Christian Jensen kom først i forhør, og efter mange timer havde han indviklet sig i så mange modstridende forklaringer, at han vist selv kunne
indse, at han hellere måtte tilstå, at han var skyldig, men han sagde
også, at det var Carl Larsen, der havde fået ham med til det. Detaljerne i
de bestialske mord er ikke rar læsning. Kort tid efter tilstod Carl Larsen
også.
Domstolen dømte de to til henrettelse og til at lægges på ”hjul og stejle”, som det hed. D.v.s. at deres lig efter henrettelse skulle udtilles til
almindelig beskuelse på galgebakken, men kongen benådede dem, så de
kun skulle halshugges.
En henrettelse var dengang en offentlig forlystelse, så der var mange
mennesker samlet på galgebakken, og det siges, at Carl Larsen rejste sig
op i vognen, der kørte ham til galgebakken, og råbte til folk: ”I behøver
ikke at skynde jer, der sker ikke noget, før jeg kommer”. Han sagde
også: ”Hils assessoren. Havde vi haft en dygtig politimester, var det
aldrig sket. Vi troede, vi kunne gøre, som vi ville.
Malthe Brun ﬁk ryddet grundigt op i Venslev: 41 mænd og kvinder blev
idømt fra 1 til 16 år for 178 tyverier, og Brun mente, at de alle kunne
føres tilbage til ungdommelige frugttyverier og lignende, som der burde
være slået hårdt ned på.
Og hvorfra har vi så den detaljerede viden om Ejby-mordene? Jo assessor Malthe Brun skrev en lærebog i forhørsteknik til universitetet, hvor
han brugte sine forhør i sagen som eksempler.
Har I lyst til at vide mere om vores største sag her på egnen, kan jeg
anbefale L.P.Bigaard: Rye-Sonnerup. Træk af sognenes historie.
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ILSØEVEJ

3

1961 - 1981

En sommerdag i 1960 blev vi, dvs min kone Marie, vor datter Nini (9
år), vor søn Peter (7 år) og jeg selv, Aksel, inviteret på en køretur til
:- ” et sted som I nok vil synes er værd at besøge”. Det viste sig at være
sandt, for aldrig vil vi glemme det lille sug vi følte, da vi svingede ned
ad havnevejen og så Ejby Havn ligge nede for enden af en lille serpentinervej. Snart efter sad vi nede på havnen ( i den gamle Ford T fra
1927)og nød udsigten og den medbragte kaffe.
Det viste sig, at vor svoger og svigerinde, som var dem, der havde
inviteret på køreturen, kendte nogen, der boede oppe i sommerhusbebyggelsen, og inden længe var vi blevet præsenteret for Inge og Carsten
og Inges forældre: stenhuggermester Karl Hansen Glem og hans kone
Else, et par hvis venlige gæstfrihed vi senere skulle nyde godt af i
mange år. Under besøget erfarede vi, at Morten Kristensen på Hedegården sommetider udlejede den ene ende af sin stuehuslænge, så vi
opsøgte ham, blev godkendt, og aftalte, at vi lejede os ind en uges tid i
efterårsferien.
Som ventet havde vi en god ferie. Vi nød at følge livet på en god gammeldags bondegård, og Morten og hans kone Emma viste sig at være
et par dejlige mennesker, som vi i de efterfølgende år holdt en slags
forbindelse med, bl. a. ved at købe æg ”ved stalddøren”. Under dette,
det første af to ferieophold, hørte vi at Edvard Olsen var ved at udstykke noget af sin mark på vestsiden af Ejby Strandvej, så vi opsøgte
ham og skrev slutseddel om køb
af en parcel på 2513 al 2, eller
990 m2 ”som den henligger og er
køberen påvist og bekendt”.
Det var et stykke kornmark,
beliggende ved Ejby Strandvej,
men uden tilladelse til at etablere
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udgang til denne. Så det blev til en såkaldt ”koteletgrund”, hvor ”benet”
blev en 4 meter bred udgang til Ilsøevej, noget vi ved første øjekast var
ret kede af, men som med tiden viste sig at give os mulighed for en lidt
mere ugenert udnyttelse af grunden., Hjørnegrunden blev ved samme
lejlighed købt af en ingeniør Svend Rasmussen, som, viste det sig,
boede kun et par gader fra hvor vi selv boede på Østerbro i København.
Vi overvintrede så på Østerbro som de lykkelige ejere af et stykke jord
oppe ved Bramsnæsvig, og var vist ikke rigtig klar over, hvad vi skulle
stille op med det. Men vi ﬁk da skrevet skøde og betalte, hvad vi skulle,
og en dag ringer så Svend Rasmussen til mig på mit arbejde, og siger,
at en af hans kolleger havde købt en grund i Hvidovre, og på denne
grund stod der et havehus, som snarest muligt skulle væk. Var det mon
noget for os ?. Det skulle koste kr. 1000, som skulle betales kontant og
uden dikkedarer. Joh, måske, så efter fyraften cyklede jeg lige omkring
Hvidovre for at se på det.
Ved første øjekast var jeg
ikke særlig begejstret, men da
først min kone, og siden et par
bekendte havde set på det, slog
vi til, og aftalte så med ejeren,
at han og jeg skulle mødes på
Svanemølle Kro og afslutte
handelen over et glas øl, hvilket
vi så gjorde et par dage senere. Kvittering på et udrevet lommebogsblad.
Og her er så hvad, vi havde købt.
Jeg husker ikke helt, hvordan møbleringen inde i stuen var, udover
at den var sparsom, men der var
dog to store petroleumslamper,
som (blev der sagt) var hele prisen
værd. Det har vi nu aldrig fået konstateret om passede. I køkkenet
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var der et gasbord med gasapparater og en næsten fyldt gasﬂaske og
desuden et skab med en del service og bestik.
Bagved huset fandtes et udhus beregnet til redskaber o.l., men jeg
husker ikke, om der var redskaber i det.
Så nu skulle vi bare have lov til at stille huset op på marken. Vi drog til
Ilsøevej, målte op og satte nogle mærker på pløjemarken. Jeg lavede et
par pæne tegninger og sendte dem sammen med et par fotograﬁer til
Sognerådet (som det jo hed dengang).

Det næste var så bare at vente på at få
tilladelsen og så få fat i en, der kunne
transportere huset til matr. nr. 28 n,
Ejby by, Ry sogn, og få det stillet op
der. Efter nogle dage i spændt forventning, kom så det ventede brev,
der dog viste sig at være et afslag !.
Det var en skuffelse, men ved Karl Glems mellemkomst gav man, lidt
nølende, tilladelsen, og så var det bare at få fat i en vognmand, der
kunne påtage sig at ﬂytte huset. Brandi var en af dem, der stod først i
telefonbogen, og det viste sig at være et godt valg. Stor og venlig mand,
som kom hjem til os, fyldte vor stue og vore askebægre og forsikrede
os, at det skulle han nok klare. Så til den aftalte tid og for den aftalte
pris, som var 1100 kr.,. ﬂyttede han med et par mand og Marie som
guide huset op til den ventende pløjemark, stillede det op ( uden at serv16

icet i skabet væltede ), ﬁk en kop kaffe, og det var så det. Jeg selv var
desværre ikke med, da et hold i ryggen tvang mig til at holde sengen.
Og her er så hvad der ventede
os, da vi nogle dage senere kom
til Bramsnæsvig. Vi havde fået
nogle brædder med og vi regnede
med at vi nok skulle få brug for
dem på et senere tidspunkt. Og
det gjorde vi.
Læg mærke til at hele østsiden af Ejby Strandvej ligger ubebygget hen.
Vi skulle i nogle år glæde os over at have udsigt til bølgende kornmarker og et år mener jeg endda at der var kreaturer derovre. En skønne dag
stod der dog nogle rød/hvide landmålerstænger inde i kornmarken, og
så var vi klar over, at vi selvfølgelig ikke kunne være de sidste.
Vi ﬂyttede ind og etablerede os. Vi havde jo to petroleumslamper og
et køkken med gas og et primitivt aﬂøb. Problemet med vand var der
skam taget højde for i skødet !

Den omtalte brønd viste sig at være en ”gammeldags” pumpe, men ved
hjælp af et par dunke og en lille vogn, lykkedes det os at etablere en
tålelig vandforsyning, der fungerede udmærket i nogle år. Den omtalte
afgift på kr. 30,00 årligt betalte vi aldrig, da Edvard Olsen ikke havde
ret til at sælge vand.
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Vores nabo, Svend Rasmussen, ﬁk overtalt Edvard Olsen til at give os
en kvittering på kr. 0,00, så vi kunne vise, at vi godt ville have betalt.
Senere i tresserne blev området kloakeret og vi ﬁk lagt et vandstik ind i
” koteletbenet”. Med en ¾ ” trykslange lavede vi en forbindelse ind til
køkkenet, og aﬂøbet blev udledt til en faskine, som vi allerede det første
år havde lavet. Det hele fungerede udmærket. Rigtigt toilet med træk og
slip ﬁk vi aldrig.
Vi lavede et plankeværk mellem
huset og udhuset og brugte en
masse tid på at jævne pløjemarken ud, så der kunne komme en
anstændig græsplæne i stedet, og
mod syd ﬁk vi plantet en hæk af
bornholmsk røn, som skulle være
særdeles egnet til at give læ. I
skel til hjørnegrunden plantede Rasmussen vilde roser, og mod vest, ind
mod købmand Nielsen, blev der plantet spiræa, som var ganske overvældende når de blomstrede. Mod vejen plantede vi nogle fyrretræer og
et par birke. Der gik nogle år inden det alt sammen virkede efter hensigten, men det blev med tiden ganske godt.
Vi ﬁk efterhånden indrettet huset,
så vi kunne bruge det. Fik lavet
køjesenge i udhuset, til børnene, ﬁk
ﬂyttet det store vindue om på vestsiden, så vi havde mere glæde af udsigten. Den gang kunne man endnu
se Bramsnæsset og lidt af vigen,
men det varede nu ikke så mange år
inden andre huse, buske og træer tog udsynet.
I de følgende år tilbragte vi al den tid vi kunne afse oppe på Ilsøevej.
Skoleferier, skæve helligdage og så godt som alle week-ender. Jeg
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arbejdede dengang i Hellerup, så der var jo et stykke vej at pendle
morgen og aften, men igen nød vi godt af Karl Glems venlighed. Han
skulle jo selv til Roskilde hver dag, og selvfølgelig tilbød han at tage
mig med. Så hver morgen standsede han ude på vejen, tog mig op og
så kørte vi til Roskilde, ﬁk morgenkaffe med rundstykker og blødkogt
æg, hvorefter jeg løb til toget mod København-Hellerup og i Hellerup
på cyklen det sidste stykke. Om aftenen gik det omvendt. I Roskilde
ventede jeg så et kvarters tid, inden Karl ﬁk lukket forretningen, og så
gik det mod Ejby igen. Af og til måtte vi en omvej på vejen hjem, når
Karl havde en aftale med en ny kunde, men jeg nød hver gang vi kom
på andre veje i det smukke landskab.
Vi fandt selvfølgelig også ud af at få hverdagen til at fungere. De
daglige fornødenheder kunne skaffes oppe hos købmand Bent Jensen,
som havde etableret en forretning på hjørnet af Strandvejen og Gudrun
Børresensvej, og der var jo også en Brugs i Ejby. ”Slagterbørge” havde
en slagterforretning i Ejby og kom et par gange om ugen kørende med
et fortræffeligt udvalg i sin varevogn, og endelig var der jo ﬁsk at købe
nede på havnen. Grønt og frugt kunne vi købe hos Henriksen lidt
oppe ad vejen, æg hentede vi hos Emma på Hedegården. Et stort nedgravet kloakrør med låg på klarede kø- leskabsproblemet, og det var
naturligvis et stort plus,da vi ﬁk vand ”indlagt”og slap for turene ned til
vandposten.
Jeg husker ikke, om det var i forbindelse med etableringen af vand, at
der også blev kloakeret, men i hvert fald skulle vi på et tidspunkt have
kloakeret. Området var efterhånden blevet så stort, at det var nødvendigt
med lidt mere ordnede forhold med hensyn til spildevand af enhver
slags, og det var helt i orden. Men der var nogen af os, der opdagede, at
det var meningen,at udløbet skulle være midt ude i vigen mellem ”vort”
strandområde og spidsen af Bramsnæs, og (igen) med Karl Glem som
primus motor ﬁk vi så dannet en grundejerforening, der som sin første
opgave ville gøre alt for at forhindre dette. Heldigvis for os havde vi
iblandt os Christiansen, som var kommunaldirektør i Glostrup. Han ﬁk
nogle af sine ingeniører til at se på sagen og komme med alternative
forslag og da landvæsenskommisionen kom for at se på forholdene,
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blev de yderst forbavsede over at møde sagkyndig indsigelse, og resultatet blev da også, at ”vort” forslag nogenlunde blev fulgt. Det indbefattede også området ved Kyndeløse, der var ved at blive udbygget, og
jeg tror det var en god udgang på sagen. Det blev da også refereret i alle
landets aviser som en slags Davids sejr over Goliat.
Som årene gik og træer og buske voksede op, ﬁk vi efterhånden et helt
rart hus ud af det gamle ko-lonihavehus fra Hvidovre. I 1971 ﬁk vi lagt
elektricitet ind, og det skulle vi faktisk have gjort meget før, for det
betød virkeligt et stort plus. El-varme, lys, køleskab og en rigtig radio
forsødede i høj grad tilvæ-relsen. Vi ﬁk et ordentlig gulvtæppe og nogle
pæne paneler på væggene, så vi i juli 1973 kunne fejre vort sølvbryllup
under nogle velordnede, om end primitive, forhold.

Men i 1973 havde jeg i et års tid eller mere været plaget af en discusprolabs, og jeg blev i september opereret med godt resultat. Året
efter måtte jeg opgive mit daværende arbejde og ﬁk tilbudt en mindre
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belastende og bedre betalt stilling i Kolding, hvortil vi så ﬂyttede i nov.74. Vore børn var blevet voksne, havde selv fået hus og have og havde
ikke tid og lyst til at fortsætte med sommerhuset. De havde dog i nogle
år glæde af at kunne bruge det, så vi beholdt det og kom så rejsende fra
Kolding i Kristi Himmelfartsferien, i den ”rigtige”som- merferie, og i
det hele taget når der var nogle sammenhængende fridage. Så brugte vi
det meste af ferien med at slå græs, fælde træer, reparere og male hus
osv, for derefter ved feriernes slutning, at forlade det hele i en tilstand
vi gerne ville have haft, det havde været i, da vi kom. Men efterhånden
var det ligesom mange ting ikke helt var som før. En hel by var skudt
op på Anders Rasmussens mark, købmand Bent var blevet til et helt
supermarked, Slagterbørge kørte ikke mere. Men der var selvfølgelig
stadigvæk de gode naboer Og aftenturene langs stranden til havnen var
som de altid havde været.
Vi kontaktede så en ejendomsmægler, der godt ville påtage sig at
sælge. Vi handlede ikke i panik, og der gik da også nogle år inden det
blev solgt. Vi hørte om salget, da vi i 1981var til Svend Olesens 60 års
fødselsdag, som blev afholdt i Ejby Forsamlingshus. Så da vi ud på natten (den skønneste forsommernat man kunne tænke sig) kom hjem til
Ilsøevej 3, tog vi en næsten bevæget afsked med det sted, hvor vi havde
haft så mange dejlige dage. Et par dage efter i Kolding kom så den ”ofﬁcielle” besked om salget, og nogle uger senere tog vi igen derop for
at rydde ud og få pakket det, der skulle til Kolding. Pengene, som kom
ind ved salget, var en kærkommen hjælp i vores daglige økonomi, da
vi i 1978 havde købt det
hus, vi indtil da havde
boet i. I 1976, ca.. halvandet år efter at vi var
ﬂyttet til Kolding, ﬁk vi
at vide at Karl Glem var
død og derved mistede
vi et menneske der i vore
tanker altid havde været
forbundet med vore år i
Bramsnæsvig.
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Der skulle gå mange år, hvor vi, bortset fra et par ”lige køre forbi” ture
atter kom rigtigt til ”Bramsevig”, men i pinsen 2001 besøgte vi vor datter, som bor i Tune. Vi arrangerede en tur med madkurv til Ejby, hvor
vi rigtigt nostalgisk skulle vælge i gamle minder. Da vi nede på havnen
skulle til at pakke madkurven ud, foreslog vor svigersøn, Torkild, så at
vi skulle køre op til et sommerhus, hvor han havde fået lov til at parkere, og så kunne vi spise madpakken på græsplænen. Men da vi kom op
på Gudrun Børresens vej 12, viste det sig, at han havde både nøgle og
skøde på det pågældende hus. Hvilken overraskelse !.

Historien var den, at Nini og Torkild efter et ærinde i Holbæk, på hjemvejen som så ofte før, var kørt et smut omkring Ejby for at se hvordan
havnen havde det. De havde så set et skilt, hvor et sommerhus var til
salg, og det kunne de da godt lige se hvad var for noget. Og da de så så
hvad det var, og hvor det lå og hvordan det var indrettet var indrettet,
havde de så slået til.
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Nu ﬁk vi lokket vores søn med kone og børn op til Ejby, for at spise
medbragt frokost på havnen og så var der igen nogen der blev overrasket og familien var så igen samlet der hvor vi mange år havde haft så
mange gode dage sammen.
Vi to gamle har nu siden haft den glæde at kunne tilbringe ﬂere småferier og juler deroppe. Vi har kunnet gå de gamle ture i Ådalen og langs
stranden og nu nikke til Karl Glems lille sæl, der sidder og glæder
sig over at ikke meget er forandret netop dér. Og så møder vi gamle
bekendte der endnu, trods de mange år der er gået, kan huske os, og så
går snakken.
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En skrøne eller virkelighed!
Slagtermester Frederiksen og hans kone fra Hvalsø erhverver sig matr. no. 1z og 1ø
Ejby By, Ry Sogn. Grunden er tom og ligger på Ejby Havnevej 105.

Hestehandleren “Sorte Henrik”, der er en af den gode slagtermesters
forbindelser, fortæller i ca. 1918, at man på Rygaard er i færd med at
nedrive en længe på grund af en ny beskatningslov, hvor man blandt
andet vægtede hvor store arealer man havde under tag i landbruget. Ak
ja, allerede dengang havde skattevæsenet travlt, og det skulle ikke blive
sidste gang Rygaard, ville se sig nødsaget til at rive noget ned af skattemæssige årsager!
Længen var bygget af store munkesten med deres helt egen historie.
Eskilsø Kloster blev grundlagt i 1100 tallet af Augustiner munke,
som efterfølgende gjorde et stort og uegennyttigt arbejde. Blandt andet
dyrkede de en masse lægeurter på jorden omkring klosteret.
Som tiden gik ﬁk de gode munkes virke et mere egoistisk præg. Der gik
rygter om en anseelig spiritus produktion, vel og mærke til eget brug,at der oven i købet nu også boede kvindfolk på klosteret, samt der med
disse ikke alene blev danset, men også meget andet?!
Det kom Roskilde bispen Absalon, der jo var klosterets overordnede
myndighed for øre, hvilket muligvis resulterede i et uanmeldt besøg på
klosteret.
I hvert tilfælde inviterer Absalon, sin gamle ungdomsven Vilhelm, der
havde konverteret til Augustiner ordenen op til klosteret i 1165,- for
som abbed for dette at få sat skik på foretagendet.
Det syn der mødte Vilhelm var imidlertid 6 gamle forhutlede munke,
i et meget forfaldent kloster, omgivet af vildtvoksende marker. Rygtet
måtte stamme fra gammel tid.
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Vilhelm blev sat på en kæmpe opgave. Nogle af folkene han havde
med syd fra, bad hurtigt om at komme ned til varmen igen, hvilket de
ﬁk lov til. To af de gamle munke på klosteret døde. Absalon sagde til
Vilhelms ansøgning om at stoppe, at han skulle holde ud. Efter 10 år var
landbruget forbedret men bygningerne stadig sølle. I 1175 altså 10 år
senere, ﬁk Vilhelm endelig lov at tage de sidste 4 gamle munke med sig
og drage mod nord, og skabe det der i løbet af 30 år blev til Æbelholt
Kloster. Ideen var naturligvis, at meget skulle ﬂyttes med fra Eskilsø
kloster, men transport opgaven blev for besværlig, når talen faldt på
tunge ting.
Herefter gled det gamle kloster ind i en Tornerose søvn, kun afbrudt af
datidens ﬂittige “genbrugs besøg” når det gjaldt byggematerialer.
Munkestenene i den nedrevne længe på Rygård var et eksempel på det.
Slagtermester Frederiksen fra Hvalsø byggede således sit hus af nogle
af dem på Ejby Havnevej 105 i 1918. Gamle fru Frederiksen fortalte, da
jeg besøgte hende i 1966, hvordan hun og hendes mand lagde stenene
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op i rækker mellem 2 granrafter, hvor efter de med en sten i hånden,
respektive gned og skrabede mørtelen af fra det sidste byggeri.
Da Rygård skulle rives ned i 1974, af skattemæssige årsager som
tidligere nævnt, aﬂagde undertegnede, sammen med stenhugger
mester Karl Hansen Glem besøg hos daværende ejer Frederik Christian Rosenkrantz Greve Scheel. Karl skulle besigtige nogle statuer ude
i parken af grevens aner der havde mistet næsen på grund af frosten.
Med sin baggrund i uddannelsen på kunstakademiet skulle Karl modellere nogle nye og sætte dem på. Ved den lejlighed spurgte jeg om jeg
måtte købe de munkesten der eventuelt blev fundet Spørgsmålet blev
med megen skepsis besvaret med, “unge mand de kan da se at bygningen ikke er lavet af munkesten, i øvrigt har der aldrig havde været
munkesten på Rygaard”.
Da nedrivningen var tilendebragt, viste det sig alligevel at der var fundet en del sten.
Ved mit næste besøg sammen med Karl der havde medbragt de ny
næser sagde greven “De der med munkestenene, jeg skyller Dem en
undskyldning, der er er ikke ret mange, men De må til gengæld få dem
gratis”
Fælles for stenene fra den nedrevne længe på Rygaard, brugt i 1918 til
bygning af slagterens hus, - stenene fra sidste nedrivning af Rygaard
i 1974,- samt de sten jeg for nogle år siden målte, ved udgravningen
omkring den østre side af klosterruinen, (der ikke eksistere i dag), er at
der for de hele stens vedkommende, er tale om sten med en længde på
ca. 23, 24, 25, 26 og 27 cm.,( man brugte jo ikke centimeter dengang
), men det var en smart måde at nedskære spildprocenten, samt kløve
arbejdet på,- men også en bekræftelse på et fælles produktionssted og
tidspunkt. Det skal bemærkes at der på daværende tidspunkt kun var
frådsten over jorden, de målte munkesten befandt sig 20 til 40 cm. nede
i udgravningen.
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Fjorden lokker
Når solen skinner på vand og strand, så må der
bades, soppes, plaskes og sejles. Det gælder i dag,
og det gjaldt for 100 år siden. Graden af afklædning har skiftet, men fornøjelsen for voksne og især
børn er nok ikke ændret.
Anette Tonn-Petersen

Jeg er dykket ned – ikke i vand, men i arkivets billeder for at ﬁnde
glade vandbilleder fra de to fjorde, der rammer den nu hedengangne
Bramsnæs kommune ind.
Der er sikkert ﬂere – og dog. Vi savner helt klart nyere billeder fra det
muntre liv ved strand og fjord, så lad dette også være en opfordring til
at låne Bramsnæs Arkiv billeder til affotografering!
Det bedste billede af børn
og vand, er nok ovenstående fra Ejby, ca.1902.
Det er skænket af Barbara
Nielsen, der voksede op på
Krabbeslund (Dejlighedsgården).
Børnene sopper, men ser
også noget betuttede ud.
Det var måske også lidt
overvældende sådan at
blive stillet op til fotografering. Man skulle stå stille i lang tid, og måske
var vandet også lidt koldt?
De to små børn i strandkanten er Holger og Thyra, og deres far ﬁsker
Hans Peder Hansen står i skjorteærmer i baggrunden. Pigen i vandet
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der ser mod fotografen er Andrea Pedersen, der var plejebarn hos ﬁsker
Niels Hansen, der står i båden.
De to andre børn kunne godt se ud til at være bybørn, der er kommet
på landet og i vandet. Drengen står med en glib – et fangstredskab man
kunne stryge rejer med eller fange ål i ålegræsset. Legetøjsbåden er ﬂot,
og det samme er dukken som lille Thyra holder så krampagtigt på. Ikke
uden grund. Den havde sikkert en kludekrop med træuld, og egnede sig
absolut ikke til vand.
Den lille dreng, og måske også den store ude i vandet har matrosbluser
på. Det var almindelig påklædning for drenge af alle sociale klasser fra
1880’erne og op i 1920’erne, uanset om de var ved vandet og legede
med både, gik i skole eller kom til fotografen i byen. Prøv at kig i egne
fotoalbum, der er små matroser alle vegne.
Hans Peder Hansen lejede sit hus ud til sommergæster, og havde bygget
badehuset i baggrunden til deres omklædning. Så hvis den pæne dame
i baggrunden skulle have tænkt sig at gå i vandet, i stedet for at vogte
sine børns leg – så kunne hun benytte badehuset.
Når hun kom omklædt ud, ville hun nok også have været i matrostøj.
De ældste badedragter til damer var nemlig også maritime, og med en
masse stof, der dækkede alt det væsentlige. Matrosbadetøjet havde de
store kraver og sløjfen på brystet fælles med drengenes matrosbluser.
Men kvindernes matrosdragt havde vide ærmer og skørt – måske med
vide bukser under. Der var ikke mange der lod sig fotografere i så uanstændigt et udstyr – og da slet ikke vådt!
Man kan dog se tilsvarende dragter på de fotos der blev taget i begyndelsen af 1900-tallet, når der var gymnastikopvisning. Matrosdragten
blev nemlig også brugt til gymnastik, når unge piger mødtes i forsamlingshuset til fysisk udfoldelse.
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Dette billede er fra ca.1925 udfor Langtved i Tempelkrog. Det er skænket af Ulla Olsen, og viser hendes mostre Emilie Nielsen og Anna
Jensen, fætre og kusiner, Fru Karen Carlsen fra Sasserup og pigen i hvid
kjole Karen Hansson.
Her er de voksne kvinder mere aktive og holder sig ikke tilbage fra at
soppe. Emilie i båden viser endda sine permissioner frem. Flotte lærredsunderbenklæder med ﬂæser ved knæene og bindebånd ved taljen.
Valdemar Jensen på toften med stagen har naturligvis matrostøj på – en
sommerbluse i lærred til de korte bukser i uld, der blev båret om vinteren med lange sorte strømper til. Jo, drenge brugte livstykke til at holde
strømperne oppe!
Næste billede er fra Roskilde Fjord, men også fra 1920’erne, og det er
skænket af Anni Kruse Andersen, datter af kromanden i Gershøj i begyndelsen af 1900-tallet.
Fjorden er bred og ﬂad-vandet her hvor der bades. Moderen sopper
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anstændigt, men
datteren har fået
”rigtig” badedragt, der sikkert
var strikket i
uldgarn. Det var
en sjov oplevelse
når man steg op
af vandet med
sådan en, og man
kan da også se
at den er blevet
noget lang i det.
Dengang var det vel at mærke ikke moderne med ”hængerøv” som nu.
Pigen har også badehætte på, det var en syet pose af voksdug, med
løbegang og bindebånd i kanten, måske endda med elastik. En moderne
opﬁndelse, men kun egnet til at forhindre vandstænk i håret.
Billedet af lystbåde og
en ﬁskejolle er også
fra Gershøj og fra
Anni Kruse Andersen.
Sådanne lystbåde kan
meget vel have tilhørt
Roskildeborgere, der er
sejlet til Gershøj, for at
spise ål på Gershøj kro.
Det bedre borgerskab i købstæder ved vand som Roskilde, tog lystsejladsen til sig som en sport, man kunne udøve i sin fritid. Mange år frem
var både begreber som ”fritid” og ”sejlads for sport” ukendte størrelser
for de ﬂeste der færdedes på fjordene. For dem gjaldt det om at skaffe
det daglige udkomme på fjorden - ﬁskeren i jollen må have undret sig!
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Så er vi kommet op i
1930’erne hvor badetøjet får sin egen mode
– løsrevet fra matroser og
andre maritime træk. Mor
og datter har fået gummibadehætter og smarte
strikkede badedragter med
bælter. Endnu et billede
fra Gershøj fra Anni
Kruse Andersens samling.

Jo, mænd badede også, men
det var kvinder og børn der
dominerer på gamle fotos.
Mænd havde andre ting at
tage sig til end at pjaske i
vand!
Da ferieloven i 1937 gav alle
ret til ferie, ﬁk teltpladser,
sommerhuse, badehoteller
og sommerpensionater et
nyt liv. Og så kom mændene
også for alvor i vandet.
Her er det unge mænd med
trikotbadebukser med smarte
sidestriber, der tilsyneladende arbejder med en
badebro ud for Ejby strand.
Billedet er fra 1940’erne og
skænket af Jette Orloff til
arkivet.
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Sejlbådene blev overhalet
af speedbåde, da den motorglade ungdom i 1950’erne
og 1960’erne skulle sejle.
Billedet her er skænket af
Ejner Smidt, og viser igen
kontrasten mellem lystsejlere
og ﬁskere. Stranden ved Ejby
er nogenlunde genkendelig
med Fjordvang og nogle af
de ældste huse helt nede ved
vandkanten.
Og lad mig slutte
denne lille vandgang,
med Isefjorden som
både badested og
ﬁskevand.
Maleriet ovenfor er
af Frants Henriques.
Han og hans familie
ejede Fjordvang, og
her har han malet
sine to halvsøskende
ved fjorden lige før 1.
verdenskrig. De går
på ægte kunstnermaner i vandet nøgne.
Mange år senere fulgte andre deres eksempel ved naturistbadestranden
Solbakken i Kyndeløse.
Foråret 2007 - Anette Tonn-Petersen - Arkivar
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Vores kunder har gennem flere år givet os topkarakterer når det gælder
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Munkholmbroens besværlige fødsel
Af lokalhistoriker, folketingsmedlem
Flemming Damgaard Larsen, Kirke Hyllinge.

Onsdag, den 4.juni 1952 var en festdag her på egnen. Den dag blev
Munkholmbroen nemlig indviet. Det betød dengang langt lettere adgang
mellem egnen her og den købstad, som lå tættest på, nemlig Holbæk.
Uagtet Roskilde altid har været denne egns by med de institutioner, som
egnen hørte under, amtsråd, politikreds, dommerkontor, sygehus etc. har
der også altid for den sydvestlige del af halvøen Hornsherred bestået en
tæt handelsforbindelse med Holbæk. Det har sit historiske udspring i, at
det før i tiden var vand der gav forbindelse og ikke land. Derfor var der
skibsforbindelse fra Egholm Bro og Ejby Bro til Holbæk. F.eks. leverede
landemændene slagtesvin til Holbæk Slagteri med båden og ﬁk foderstoffer retur fra Holbæk når båden vendte tilbage. På anden måde stod
egnen også i handelsmæssig forbindelse med Holbæk.
Derfor var det naturligt, at kræfter, især i Holbæk ønskede en bro etableret så afstanden blev mindre. Det var især bilernes stærke fremkomst
der satte skub i denne ide. Helt tilbage i 1920’erne opstod idéen. I 1927
arbejdedes der med konkrete planer om at lave en dæmning mellem øen
Munkholm og Langtved Færgekro, ja, der var endda tanker fremme om
at tørlægge hele Tempelkrogen, syd for
den nuværende Munkholmbro og på
den måde inddrage Tempelkrogen til
landbrugsjord.
Danmarks Naturfredningsforening
var modstandere af en fast dæmning,
der ville afskære Tempelkrogen og
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ønskede i stedet en bro anlagt, så der var
fri vandpassage igennem til glæde for ﬁsk
og andre dyr. Ejeren på Munkholmsiden,
ejeren af godset Eriksholm, var enig med
Naturfredningsforeningen, hvorfor denne
indbragte sagen for Fredningsnævnet og
Landvæsenskommissionen. Landvæsenskommissionen afsagde kendelse allerede
7.februar 1928 om at der skulle være fri vandgennemstrømning til og
fra Tempelkrogen. De landskabelige værdier omkring Tempelkrogen
og Eriksholm blev således sikret samtidig med at det ikke hindrede, at
Holbæk og Hornsherred kunne blive nærmere forbundet.
Det var Holbæk Byråd der var initiativtager til projektet og det ville
også være Holbæk Kommune, der skulle betale, men byrådet blev, efter
nærmere overvejelse, bange for at det var for stor en mundfuld rent
økonomisk, hvorfor
sagen blev opgivet
indtil videre. I
1937 blev planerne
igen gravet frem,
da der var mange
arbejdsløse og
Eller kan du af andre årsager ikke nå
bilskatterne gav
ﬂere og ﬂere penge
os i den almindelige åbningstid?
i Vejfonden på
Så er Profil Optik i Skibbys morgenlandsplan, hvorfor
og aftentider lige noget for dig.
et statsligt tilskud
kunne komme på
Ring og hør nærmere!
tale. Men p.g.a.
krigen gik det hele
i stå igen. Efter krigen var Danmarks
Naturfredningsforening nu også
imod en bro, da
foreningen mente,
40

Er du
pendler?

der levede en meget sjælden mølart på Munkholm og dens livsvilkår
ville blive forringet af broen og bilerne. Grev F.C.R.Scheel på Ryegaard
var også meget imod broen. Det var han også i Mellemkrigstiden, hvor
han sågar havde inviteret statsminister Stauning ud for at se på naturværdierne, der ville blive ødelagt.
Arbejdet med at tegne og konstruere broen ﬁk professor Anker Engelund. Arbejdet blev udført af ingeniørﬁrmaet Kampmann, Kierulff &
Saxild. Så sent som 25.november 1950 blev bevillingerne til broen givet.
Allerede 4.juni 1952 var broen færdig til indvielse. Selv om det var en
blæsende og kold dag var omkring 1.000 mennesker mødt op til indvielse. Selve indvielsen med overklip af en hvid silkesnor blev foretaget
af traﬁkminister Jørgen Jørgensen, Ullerup (iøvrigt min mormors fætter).
Herefter kørte 110 inviterede gæster til Hotel Strandparken i Holbæk
for at fejre broen, som i Holbæk blev kaldt ”et håndtryk over vandet. Et
håndtryk mellem folkene i øst og vest” – ment som et lille lokalt modstykke til den kolde krig. Grev Scheel var stadig ikke tilfreds med broen,
som han kaldte ”tre kufferthanke placeret i naturen”.
Selve broen kostede kr.750.000; dæmningerne kr.120.000 og vejarbejderne kr. 2,1 mill. samt lidt ekstra udgifter, hvorved det samlede projekt
blev på kr. 3,1 mill.
I 1975-76 gennemgik broen et større reparationsarbejde, hvorved den
var helt lukket i 8 måneder. Den 19.juni 1976 blev der således tale om en
genindvielse, som igen lettere adgangen mellem Hornsherred og Holbæk. Det kom til at koste lige ved 3 mill.
Uanset de mange forskelligartede synspunkter om broen gennem tiderne
kan ingen i dag formentlig ﬁnde på at foreslå, at Munkholmbroen skal
rives ned og fjernes.
Dertil er den blevet for naturlig en del af livet mellem Hornsherred og
Holbæk. Omvendt hvis der skulle tages stilling i dag til om den skulle
bygges vil svaret nok entydigt blive et nej p.g.a. de forbedrede vejforbindelser ad motorvej og de hurtigere biler.
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Opslagstavlen
Igen i år stiller vi med et pænt regnskab og dermed
en øget formue. Igen i år vil vi sikkert til vor generalforsamling blive spurgt om hvorfor vi skal have så
mange penge.
Svaret er ganske enkelt ja fordi:

Hardy Walther
Vi stadigvæk vil blive målt af diverse private eller offentlige myndigheder på
forskellige punkter hvad enten der er tale om et samarbejde eller et modsætningsforhold.
1. Hvor mange er vi? Jo ﬂere vi er, jo bedre slagkraft. Alene rent politisk er det
ikke ligegyldigt om det er 10 eller ﬂere hundrede man bliver uenig med!
2. Hvad er vor viden kapacitet? Jo ﬂere viden forbindelser vi kan trække på, samt
selv ligger inde med, jo bedre er vi rustet, hertil kommer naturligvis også vilje og
udholdenhed.
3. Hvad er den økonomiske styrke? Vi skal være i stand til at føre en retssag hvis
det bliver nødvendigt!
I dag kan vi ikke i modsætning til tidligere få fri proces. En ansøgning om fri
proces skal i vore dage være bilagt kopier af alle medlemmernes selvangivelser!
Vi har hidtil vundet samtlige retssager og er respekteret for det. Det må naturligvis
også være vor fremtidige målsætning.
Ifølge vore love er vi pligtige til at støtte medlemmerne gratis i det omfang problemstillingen efter bestyrelsens opfattelse er af almen interesse inden for grundejerforeningens virke. Denne forpligtelse har vi over for alle husstande vest for
strandvejen, idet vi dog er berettiget til at fakturere ikke medlemmer
Endelig har vi forskellige forpligtigelser, blandt andet større vedligeholdelsesopgaver på vores lille hus ved Nagels Rende..
Nej! Der er sandelig ikke nogen grund til at nedsætte det gamle årlige gebyr på
100,00 kr. der i øvrigt ikke dækker bladet, generalforsamlingens indkaldelse,
afholdelse eller referat + alt det andet!

Som så mange gange tidligere, er et af de problemer vi støder ind i vejproblematikken.
Situationen er den, at alle vore veje vest for strandvejen er private, hvilket igen
betyder vi selv har alle omkostningerne.
Da grundejerforeningen er gammel og dermed stiftet før den tid, hvor man var
pligtig at tinglyse medlemskab på alle grundene, er vi i den situation at ikke alle er
medlem.
Dette er igen årsagen til, at vi ikke med retslig virkning, hverken kan opkræve
penge før eller efter arbejdet er gjort, for vejvedligeholdelse.
Løsningen på denne problematik er, at man henvender sig til kommunen som
overordnet vejmyndighed (også for private veje), med en klage.
Kommunen vil i pågældende tilfælde besigtige den vej der er tale om og give
et bud på hvad det koster. Tilbudet kan forkastes én gang. Tilbud nr. 2 vil blive
gennemført og regningerne opkrævet hos samtlige beboere dog således at sommerhusejere betale lidt mindre end helårs. Ligeledes vil kommunale og andre
offentlige institutioner på samme vej skulle betale deres andel.

SIKA

44

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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TORVEHALLEN
FRISK FRUGT- GRØNT OG BLOMSTER
ALT TIL BEGRAVELSE –
Gratis levering til de lokale kirker
Altid stort udvalg af friske bukeer

MANDAG – TORSDAG: 9-17.30
FREDAG: 9-18.00
LØRDAG/SØNDAG: 9-14.00
TLF 40 75 33 08

VI SES I TORVEHALLEN !
BYGADEN 22 4070 KIRKE HYLLINGE
WWW.TORVEHALLEN-KH.DK
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Salg og montering af alt udstyr til biler.
Alt i reservedele
Alt i autostereo og navigationer
Alt i måtter og sædeovertræk

Bilxperten Holbæk v./ Pierre Schou - Smedelundsgade 37 - 4300 Holbæk
Tlf. 59445700 - Fax. 59444419 - Mob. 21486318
Åbningstider: Man-Fre 0900-1800, Lør 0900-1400
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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
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
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Hardy Hansen
Bestyrelsesmedlem
Edv. Olsensvej 16,
4070 Kirke Hyllinge
4640 5960/4640 5700
dkt@post.tele.dk
Jette Klarskov Orloff
Bestyrelsesmedlem
Niels Klarskovsvej 13,
4070 Kirke Hyllinge
Poul Møllers Vej 6,
2000 Frederiksberg
4640 5529/3886 6345
jette.orloff2@rysensteen.dk
Mogens Duch Andersen
Suppleant
xxxx
xxx xxxx
xxxxxxx
xxxxx@xxx.xx
Boye Toft Hansen
Suppleant
Olaf Kristiansensvej 7,
4070 Kirke Hyllinge
46405621
bth@falcksecuritas.dk
Henning Frederiksen
Sæl opsyn
Ejby Havnevej 94,
4070 Kirke Hyllinge
46405073/29261672
henning_taek@mail.dk
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