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En glædelig begivenhed!

For mange år siden, mens vor borgmester hed Holger 
Waage, blev der startet et samarbejde mellem flere 
grundejerforeninger, hvis formænd i øvrigt mødtes, den 
første mandag hver måned på borgmesterens kontor, 
til en kop kaffe med blødt brød. Samtalen var aldeles 
upolitisk. Vi fortalte om de problemer vi havde, som 
kommunen gerne skulle hjælpe os med. Kommunen 
fortalte os om, hvad man havde gang i og forhørte sig 
om vores indstilling m.v. 

Stenhuggermester Karl Hansen Glem var initiativtageren og Holger Waage 
var fødselshjælperen. Begge er desværre døde, alt for tidligt. Desværre led 
ideen med tiden den samme skæbne.
(Det er i øvrigt Karl der har lavet den lille sæl vi har en bronzeafstøbning af 
ved kysten).

I dag hvor kommunerne vokser og derved kommer til at indeholde flere 
grundejerforeninger får den enkelte mindre og mindre at sige i forhandlinger 
med bl.a. alle offentlige instanser.

Alle 6 grundejerforeninger omkring Bramsnæsvig 
Det vil sige: Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Ejby Strand Øst, Grønhøj 
og Præstholmgårds Vænge 
har i løbet af sommeren 2009 indgået en aftale om et samarbejde der har fået 
navnet Grundejernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig der i forkortet 
stand kaldes GFB.

Fordelene er mange f.eks.:
De manges styrke, ved samlet henvendelse til offentlige instanser. Dette er 
grundet ovennævnte forhold, meget vigtigere nu end den gang. 

Fordele ved indhentning af tilbud på ydelser af fælles interesse som f.eks. 
vedligeholdelse af grønne områder, vagtværn, anskaffelse af skilte, aftaler 
med håndværkere om priser m.m.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningerne.

A. S. Augsburg
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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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Ældste huse
Fra Eigil Hansens dejlige bog ”Sommergæster” skrevet i 1999

Uden at kunne sige det mere nøjagtigt vil jeg tro, at de 
første sommerhuse ved Ejby Strand er bygget mellem 
1910 og 1920.
Anne Birk fortæller, at hendes farfar, stenhuggerm-
ester Glem, Roskilde, købte og byggede sommerhus på 
Gudrun Børresensvej 19 i 1918. Dette hus overtog hans 
søn, stenhuggernester Karl Hansen Glem, Roskilde, og 
i dag har Karl Glems datter Anne Birk og hendes mand 

helårsbolig i huset. Udover at være stenhuggermester var Karl Glem også kun-
stner, og et af hans værker “Sælen” kan ses på en sten i vandet, næsten ud for 
hans mangeårige sommerbolig.
Andre huse er bygget på omtrendt samtidig med Glems hus, og ligger der sta-
dig i mere eller mindre uændret stand.
Lad os i tankerne gå en tur langs stranden fra havnen og lidt forbi kommunens 
grund ved Nagels Rende. Jeg vil så fortælle, hvad vi ser, som jeg husker det fra 
min barndom, dvs. fra midten af trediverne og frem til midt i fyrrerne.
Når jeg bruger vejnavne og husnumre, må man huske, at disse navne og numre 
først er kommet til langt senere. Enkelte huse havde et navn, som blev brugt, 
men vejnavne og numre brugte man ikke dengang.
Hvis vi begynder ved stien fra svinget på Ejby Havnevej til Gudrun Børresens-
vej, var der først en tom grund. Her blev omkring 1960 bygget et hus som i en 
årrække husede den nu nedlagte “Ejby Havnekro”.
Efter denne grund lå der mellem stien og stranden et lille rødt træhus. Det til-
hørte uddeler Viggo Jensen, Ejby Brugsforening. Uddeleren var, mig bekendt, 
den eneste i Ejby, som havde sommerhus ved stranden. Dette fandt folk meget 
naturligt, da en brugsuddeler på den tid havde en særdeles høj status i landsby-
en. Det gamle hus er forlængst fjernet, og der er bygget et nyt stort bjælkehus.
Ved siden af uddelerens hus ligger et muret rødstenshus, som dengang tilhørte 
ingeniør Wismar (eller Wismer). Til trods for at det er et solidt murstenshus, 
blev det benyttet som sommerhus. I en af “De strenge vintre” undersættelsen 
blev dette hus offer for naturkræfterne. Der havde været sne og streng frost i 
flere måneder, og da foråret og tøbruddet endelig satte ind, kom det så plud-
seligt og voldsomt, at skrænten overfor huset og stien til Gudrun Børresensvej 
simpelthen skred ned og efterlod et krater i bakken. Jordmasserne ramte direkte 
ind i Wismars hus, væltede muren og fyldte det halve af huset med våd jord 
og ler og pladder. Jeg var med i en flok fiskerdrenge, som gik ind i huset, hvor 
der stod en telefon. Den største af os ringede til Wismar og fortalte, hvad der 

Eigil Hansen
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var sket. Wismar blev naturligvis forfærdet over katastrofen og sagde, om vi 
ikke ville gå hen til Valborg og låne nøglen, så vi kunne gå ind og se, hvad der 
var sket. Vi kunne dog i telefonen “berolige” sommerhusejeren med, at dette 
ikke var nødvendigt, da vi allerede stod inde i stuen og ringede fra hans egen 
telefon.
Når vi kommer helt op ad bakken, ser vi frk. Børresens hus.
Violinistinden og musiklærerinden Gudrun Børresen købte huset i 1917.
Arkitekt Jesper Tvede restaurerede og indrettede huset, så det blev en smuk 
bygning, der falder godt ind i landskabet.
Året efter at frk. Børresen havde overtaget huset fik hun besøg af kong Chris-
tian X og dronning Alexandrine. Gudrun Børresen kendte kongeparret, fordi 
hun var spillelærerinde for den senere kong Frederik IX. Besøget var uanmeldt 
og foregik i kongeskibet “Dannebrog”, og kongen og dronningen besøgte 
samtidig landskabsmaleren Viggo Petersen, som i de år havde sommerbolig på 
“Fjordvang”.
Frk. Børresen var en elskelig dame, som var utrolig afholdt af egnen. Hun 
havde mange personlige bekendtskaber, bl.a. de ældre fiskere ved havnen, 
sognefoed L. P. Bigaard og greve C. F. R. Scheel, Ryegaard m.fl. Hun var også 
en stor børneven, og jeg var blandt de børn, som en gang eller to i løbet af 



7

sommeren blev inviteret på eftermiddagsbesøg. Så fik vi vores fine tøj på og 
mange formaninger om at opføre os ordentligt, og sige “Nej tak”, når vi blev 
budt kage og sodavand tredie gang.
Frk. Børrensen var strandens personlighed, og jeg husker det næsten som om, 
sommeren begyndte, når det rygtedes, at Frk. Børresen var kommet.
Huset, som hedder “Lille Rolighed”, havde tidligere været fiskerhus. Dette ses 
bl.a. af, at der til huset hører et bådehus, som ligger ved stranden lige nedenfor. 
Dette ganske lille hus blev i Frk. Børresens tid brugt som sommerhus af nogle 
af de kunstnere, hun omgav sig med. Af disse kan nævnes violinisten, senere 
professor Henrik Sachsensskjold og maleren Alice B. Tvede.
På kanten af bakken ved siden af Frk. Børresens hus ligger det tidl. omtalte 
hus, som dengang tilhørte stenhuggermester Glem. Man ser også denne karak-
teristiske kampestensbygning nede fra stranden.
På ca. samme tidspunkt, altså 1917-1918 byggede urmager Nielsen fra Roskil-
de et lille muret hus nedenfor Glem’s. Urmager Nielsens kone blev kaldt “fru 
Prop”, fordi hun ejede et “propskæreri” sandsynligvis også i Roskilde. Huset 
ligger der endnu, men er ikke i familiens eje. Det ligger ret højt i forhold til 
stien, og en høj trappe fører op til det.
Umiddelbart syd for dette hus ligger min bedstefars hus (Tidl. omtalt). Da min 
bedstefar, Hans Peter Hansen, døde i 1950, blev huset solgt som sommerbolig 
til læge Majken Borring, Hvidovre. Da fru Borring solgte huset mange år efter, 
blev det igen til helårshus. Den nye ejer var afdøde arkitekt Johannes Ørsted 
Pedersen. Han boede der i nogle år med sin familie og gennemrestaurerede 
huset ude og inde, og huset har også siden været anvendt som helårsbolig.
I 1950 da huset overgik til sommerbolig havde man ikke i Rye-Sonnerup kom-
mune (som det hed inden kommunesammenlægningen), nogle bestemmelser 
om anvendelse af boliger. Husene kunne anvendes til sommer- eller helårsbolig 
efter ejerens ønske. Først i 1960 fik vi et bygningsreglement i kommunen.
Vi fortsætter sydpå, og er nået til et helårshus. Det blev bygget som bungalow 
af Elna og Johannes Bendtsen, og er af den efterfølgende ejer blevet stærkt 
udvidet.
Efter dette hus kommer vi til to bådehuse.
Der er ialt fem bådehuse tilbage på stranden. De blev oprindeligt bygget til 
opbevaring af fiskeredskaber. Det var der stort behov for, for fiskerne drev flere 
forskellige slags fiskeri, som hver krævede sine specielle redskaber. Udover 
redskaber, var der i nogle af husene et lille værksted, med høvlebænk og for-
skelligt værktøj. Der var plads til at lave forskellige ting og til at reparere red-
skaberne. I min fars var der også en tjæregryde med fyr under, så man kunne 
koge tjære, som man brugte til at dyppe nogle af redskaberne i.
Udfor bådehusene var der en stenbro, hvor der lå en fladbundet robåd (Ege), 
som man brugte til at ro redskaberne i, enten til havnen eller til en større båd, 
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som lå for anker længere ude.
De to bådehuse vi nåede til tilhørte Niels Hansen, som boede oppe på bakken, 
og brødrene Anders og Holger Hansen (min far og farfar).
Begge disse huse er solgt til sommerhuse. Det mindste (Niels Hansens) har fået 
en tilbygning bagved, men ellers står husene udvendigt stort set, som da de var 
“rigtige” bådehuse.
Lige overfor det sydligste hus ligger et gammelt sommerhus af træ.
Det tilhørte tidligere den københavnske kommunelærer Niels Klarsov 
Jeppesen, som også ejede jorden på begge sider af Niels Klarskovsvej. Klar-
skov Jeppsen blev senere forstander for optagelseshjemmet “Emdrupgaard” i 
København. Et hjem for drenge uden, eller fra dårlige hjem.
Omkring 1940 solgte Klarskov Jeppesen huset til læge Christian Ilsøe fra Kgs. 
Lyngby. Læge Ilsøe havde huset i mange år, og gav navn til “Ilsørvej”. Huset 
er stadig i familiens eje.
Syd for dette hus var der en lille åben grund, hvorpå der oppe på bakken lå et 
muret hus.
Skønt huset var lille havde det en vist pompøst udseende, og blev af nogle 
kaldt “Det gule Palæ”. I den tid jeg husker var ejeren politiassistent Larsen, 
Glostrup. Senere boede familien Langballe her, og der har muligvis været flere 
ejere.
Huset er nu revet ned, og der er opført et moderne helårshus på grunden.
Vi er nu nået til en stor, tom naturgrund. Den ligger nedenfor Edv. Olsens-
vej, og hører til den ejendom ovenfor, som Mary ogt Edvard Olsen ejede og 
udstykkede.
Efter denne grund ligger der et bjælkehus, som ca. 1940 blev opført som som-
merhus af Dalhoff Jensen. Dalhoff Jensen var købmand i Kr. Eskildstrup og 
samtidig direktør for Holbæk-firmaet, Theodor Petersens Eftf.
I slutningen af fyrrerne købte fru Helga Wunsch huset, indrettede til helårsbe-
boelse og boede her sålænge, hun kunne klare sig selv.
Huset er forblevet helårshus.
Ved siden af dette hus har vi igen en tom grund. Den er ikke ret stor, og er ud-
lagt til fællesareal for grundene på Niels Klarskovsvej. Af samme årsag kaldte 
man grunden for “Servitutgrunden”.
Ved siden af “Servitutgrunden” ligger “Bussen”. Jeg tror ikke, man kalder det 
“Bussen” mere, men navnet kommer af, at det faktisk var en bus, der omkring 
1930 blev opstillet på denne grund i allerførste række. Bussen blev indrettet 
til sommerhus, men bar i mange år umiskendelige tegn på sin fortid. Der var 
lædersæder og i loftet forskellige skriftlige anvisninger på, hvordan passager-
erne skulle forholde sig under kørslen, f. eks. “Gør plads til udstigende” og 
lign.
I adskillige år har huset fremstået som et smukt sommerhus, der passer fint til 
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dets beliggenhed.Adressen er Niels Klarskovsvej, og huset ejer af Klarskov 
Jeppesens børnebørn.
Historien er blot et eksempel på, at der ikke dengang var restriktioner på 
byggeområdet. Man måtte det, der kunne lade sig gøre, og kunne man få en 
bus ned ad bakken, måtte man også stille den på. Dette understreges af, at der 
ved Nagels Rende, på den grund kommunen nu ejer, i nogle år stod en køben-
havnsk sporvogn, som blev lejet ud til sommergæster.
Tilbage til Niels Klarskovsvej.
På den yderste grund mod stranden på vejens sydside lå der, så langt tilbage, 
som jeg kan huske, et ret stort, rødt sommerhus af træ. Det tilhørte grosserer 
Oluf Christensen fra Roskilde.
Oluf Christensen var part i det kendte kolonialfirma Christensen og Jense i 
Roskilde.
Efter grossererens død ombyggede hans enke huset og benyttede det til helårs-
bolig. Mange vil stadig huske denne venlige og hjælpsomme dame. Hun var i 
mange år førstedame på Dom Apoteket i Roskilde. Hun hed Elna, men kaldte 
sig fru Oluf Christensen, eller slet og ret fru Oluf. Huset er bevaret som helårs-
bolig.
Næste vej efter Niels Klarskovsvej er Bramsnæsvigvej, som tidligere var hjem-
sted for hotel Bramsnæsvig.
Om dette fortælles i et særskilt kapitel.

Efterhånden som sommerhusene bredte sig mere og mere langs stranden, blev 
Rye-Sonnerup sogneråd opmærksom på, at man også måtte sikre offentligh-
eden, og ikke mindst kommunens egne beboere, adgang til stranden.
Man erhvervede derfor bakkerne på begge sider af Nagels Rende til offentlig 
ejendom. Der blev plantet nogle træer og buske, og sået græs i arealerne, og 
sådan ligger de i dag med fri adgang for enhver, som har lyst til at opholde sig 
på stranden.
Kommunen har i mange år haft en badebro ved Nagels Rende. Hertil gik 
skolebørnene fra Ejby Skole i samlet trop til stranden og badede, når vejret var 
til det.
Om aftenen var broen samlingssted for de unge landbrugsmedhjælpere 
(bønderkarle), som her kunne få en rask svømmetur og en snak ovenpå arbe-
jdsdagen.
Som en service til skolebørnene og de unge var der opstillet et par primitive 
toiletter. Det var nærmest et bræddeskur, som stod op af det gamle bådehus på 
stranden. Dette toiletskur blev fjernet for mange år siden, og der blev opført en 
pæn, muret toiletbygning ovenfor.
Førnævnte bådehus er nok det ældste hus ved Ejby Strand. Det er støbt op i 
grus og sten og cement og taget er tækket med strå. Forskellige fiskere har 
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brugt huset i tidens løb, men til sidst stod det tomt og var ved at forfalde.
Grundejerforeningen Bramsnæsvig restaurerede huset for nogle år siden. Der 
kom ny dør i og taget blev tækket. Huset står i dag, som en pryd for stranden 
og som et minde om fortiden. Det benyttes til redskabshus for et par fritids-
fiskere.
Lige ovenfor dette lille hus står det yngste og nyeste hus på stranden. Det er 
bygget i 1990 af Bramsnæs Sejlklub, og indviet ved standerhejsningen den 28. 
april 1990.
Sejlklubben havde inden den tid lokaler i pavillonen tilhørende boinstitutionen 
Bramsnæsvig, og havde sin sejlbro udfor Bramsnæsvigvej.
Seljklubbens nye hus er et smukt hus, som pynter på stranden. Husets toiletter 
er åbne for badegæster og andre, som færdes på stranden, og erstatter således 
toiletbygningen, som jeg nævnte før.
I nogle år var der altså to broer på dette sted, men for et par år siden blev se-
jlklubben og kommunen enige om, at bygge en bro i fællesskab. Den blev lidt 
større end de tidligere broer, og fungere tilsyneladende fint som både badebro 
og bådebro.
Lidt syd for det gamle bådehus ved Nagels Rende stod der for år tilbage et par 
tjæregryder, som blev brugt når fiskerne tjærede bundgarn om foråret.
Tjæregryderne er forlængst fjernet, men Bramsnæs kommune har et maleri 
med gryderne på. Dette maleri er udført af maleren Hans Langtved, som i 
mange år havde sommerhus ved Nagels Rende. Hans Langtved var teatermaler. 
Han opbyggede og malede kulisser på et københavnsk teater, og hans meget 
primitive sommerhuse var for en stor del bygget af gamel teaterkulisser. Netop 
nu i sommer (1999), er dette hus ved at blive revet ned, for at give plads for et 
nyt.
Det primitive går igen i mange af de førsete huse. F.eks. også i Weekendhytten 
på Niels Klarskovsvej. Folk kunne lige klare købet af en grund, og nogle af 
husene var tit en sammenblanding af kolonihavehuse og skure. En anden grund 
til dette var materialemanglen under 2. verdenskrig.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at disse familier har været mindst lige så 
lykkelige for deres sommerhus, som rigmanden for sin lystgård.
 
Nu er vi kommet forbi Nagels Rende og lidt ind i vigen.
Her ligger et gult stenhus hele nede ved stien langs stranden. Det tilhørte helt 
tilbage til trediverne og måske før Hans Nielsn og familie fra København. 
Hans Nielsens kone blev kaldt “Mine”, og deres to sønner har begge ejet huset. 
Først Svend som var landmåler, og døde ret tidligt, og derefter Niels, som var 
sognepræst først på Stevns og senere i Hillerød.
Ejerforholdet nu kender jeg ikke.
Længere inde i vigen ligger et stort træhus, som stammer fra nogenlunde 



13

Kontor i Kgs. Lyngby,
København, Frederiksberg og Faxe

Bymidten 2 - 4050 Skibby

47 51 25 02



14

samme tid som det gule stenhus. I den periode hvor Hans og “Mine” ejede det 
gule hus, var Harald Christensen ejer af det sorte træhus. Harald Christensen 
var bankmand og fra København. Ejerskabet nu kendes ikke, men begge huse 
er fortsat sommerhuse.
Dette hus er det sidste hus ved Ejby strand i sydlig retning.

Fortsætter man fordi de to strandhuse kommer man til det tidl. omtalte “Krab-
beslund” eller “Dejligheden”.
Mellem de sidstnævnte to huse er der en åben grund. Den tilhører den store 
ejendom “Fjordvang”, hvis areal strækker sig helt fra strandvejen og til kysten.
“Fjordvang” er en stor, nærmest herskabsagtig villa. Den har gennem tiderne 
været både sommerbolig og helårsbolig. I de sidste mange år dog det sidste.
Fra 1915 til 1943 havde maleren og grafikeren Frans Martin Henriques som-
merophold på “Fjordvang”. Jeg forestiller mig, at Henriques ejede ejendom-
men, men har dog ikke undersøgt det nærmere.
I 1918 besøgte Christian X landskabsmaleren Viggo Petersen på “Fjordvang”. 
Af andre kunstnere som har boet her kan nævnes maleren Rud Petersen.
Jeg mener at have hørt, at “Fjordvang” også på et tidspunkt har været lægebo-
lig, og beboet af en mand ved navn Dykker.
Andre kan sikkert fortælle flere enkeltheder om den store ejendoms historie.
Vi begyndte turen ved havnen, og vender nu tilbage hertil.
De fem helårshuse ved havnen er alle bygget som hjem for erhvervsfiskere. Da 
denne samfundsgruppe ikke mere findes i Ejby, er husene nu helårsboliger for 
familier uden særlig tilknytning til havnen.
Undtagen er dog det sydligste af husene ved havnen, det lille gule hus 
“Trekanten”. Det tilhørte i mange år tre søstre, Dagmar, Alma og Rigmor 
Nielsen, som brugte huset til sommerhus.
Søstrene kom til Ejby, som gæster på hotel “Bramsnæsvig”, og da de kunne 
lidt stedet købte de “Trekanten” i 1945-46, vistnok for 6000 kr.
Rigmor Nielsen levede længst og døde først for få år siden over 90 år gammel. 
Hver sommer tilbragte hun i det ret primitive hus, hvor hun dyrkede selskabe-
lighed med mange af de fastboende på egnen. Rigmor Nielsen arbejdede i for-
sikringsselskabet BALTICA, hvor hun sluttede som overassistent, og derefter 
nåede at holde 25-års jubilæum som pensionist.
Ser man fra havnen og op over land, har man den store græsklædte bakke, hvor 
en lille flok rideheste har gode dage, og ser dekorative ud. Det er godt med 
disse dyr på bakkerne, for det holder arealet fri for vildtvoksende buske og 
træer og ikke mindst brændenælder, vilde brombær m.m. Alt for mange af de 
åbne, og nu fredede grunde langs stranden er groet til, og det er virkelig synd.
På bakkekanterne overfor havnen, på begge sider af græsmarken, ligger nogle 
af de tidligste sommerhuse ved stranden.
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I 1936 (eller måske et år eller to før) byggede forfatteren Aage J Chr. Pedersen 
sommerhus på bakken nordøst for havnen. Huset fik navnet “Solhytten”. Aage 
J Chr. Pedersen var drengebogsforfatter, og han var så glad for Ejby strand, at 
han indlagde sit sommerhus og andre lokaliteter fra egnen i sine drengebøger 
“Lars Lynge ta’r sin tørn” og “Lars Lynge erobrer et rige”.
På samme tid som “Solhytten” blev bygget, opførte skoleinspektør Svend Aage 
Olsen fra Hvidovre et sommerhus på nabogrunden. Aage J. Chr.  Pedersen og 
Svend Aage Olsen var svogre, og Svend Aage Olsen var en habil amatørmaler, 
som har malet flere motiver fra stranden.
Af andre navne fra denne periode og fra denne udstykning, vil nogen måske 
huske lektor Kjær, som på det tidspunkt var ansat på Roskilde Katedralskole, 
“Madsen med Nimbusen” også kaldet “Lille Madsen”, samt Jappe.

Ligeledes midt i trediverne blev der bygget et par huse syd for marken overfor 
havnen.
Jeg erindrer kun en af disse sommerhuseejere. Det er fordi han var meget flittig 
til at bade fra den badebro, som dengang var bygget udfor stien til Gudrun Bør-
rensensvej. Jeg tror manden hed Hansen, men han blev aldrig kaldt andet end 
“uddeleren fra Holbæk”.
Der er siden bygget flere huse på dette sted. Deres adresse er Gudrun Børre-
sensvej, og de fleste bliver vist stadig brugt til sommerbeboelse.

Mange af de ældre sommerhuse, jeg har omtalt i det foregående, var meget 
primitive.
De ældste af dem blev opført inden der var etableret elektricitet i området, så 
belysningen har været petroleumslamper og levende lys. Madlavningen foregik 
på primusapparater og senere, da det blev almindeligt med flaskegas, på gasap-
parater. Havde man brug for opvarmning, var det med petroleumsovne, med 
mindre man havde en lille kakkelovn eller brændeovn.
Kloakanlæg var der ikke tale om dengang. Først i midten af 1960-erne fik vi 
offentlig kloak i Ejby-strand området. Hvis man havde afløb fra køkken- eller 
håndvaske, blev affaldsvandet ført ud i sivebrønden i et hjørne af haven. Det 
var det dog de færrestem der havde, for man havde jo heller ikke indlagt vand.
Nogle få havde egen brønd, hvor de kunne pumpe vand op med en hånd-
pumpe. Ellers hentede man vand ved en brønd på en anden ejendom. I mange 
tilfælde på den ejendom grunden var udstykket fra.
Da man hverken havde indlagt vand eller kloakforhold, kunne man heller ikke 
have vandskyllende toilet. Den side af sagen måtte man klare med en spand, 
som blev gravet ned i den lille køkkenhave man, af samme grund, næsten var 
nødt til at have.
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Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge i 
historisk perspektiv

Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge har næste år 
bestået i 40 år. Nogle af os har været med fra begyndelsen 
og er nu pensionister, men endnu flere er flyttet hertil i de 
seneste årtier og kender måske ikke historien om, og bag-
grunden for grundejerforeningens etablering og de første 
hektiske etableringsår derefter. Det er jo oppe i tiden at 
kende sine rødder, så derfor vil vi i det efterfølgende tage 
en nostalgisk tur tilbage til begyndelsen på eventyret.

Her begyndte det hele:
Præstholmgård

                                                  

Den stigende velstand i 60 erne med stor vækst og høj inflation gav mange byboere 
mod til, og mulighed for at flytte ud til den landlige idyl, og her kunne det gamle 
Bramsnæs og især Ejby byde på en helt enestående natur og idyl.
 
Ejby Strand havde på dette tidspunkt allerede i mange år været et attraktivt sted at 
erhverve sig sommerhus, men den nye store efterspørgsel efter grunde til både som-
merhuse og  helårshuse var baggrunden for at nogle af gårdene i Ejby udstykkede 

Hans Ove Laugesen

Billedet af Præstholmgård er fra engang i 1950 erne. Man ser Lorentzensve-
jens forløb op til skolestien med lysmasterne, midt på vejstrækningen ses t.v. 
mosen ved Knudsvej.. Øverst i billedet t.h.ses Grønhøjgård. 
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deres jorde. 
Således udstykkedes Præstholmgård for enden af Lorentzensvej i 1960 erne  dels 
til sommerhus- og dels til helårsbebyggelse, hvor alle grundene i begyndelsen  var 
samlet i én fælles grundejerforening. På dette tidspunkt var der kun spildevandsk-
loakeret, medens vejene lå hen som grusveje, som på varme og tørre sommerdage 
var årsag til idelige støvplager, samtidig med at de hullede veje var en stor ud-
fordring for bilernes affjedring.
Blandt helårsparcellerne blev der derfor hurtigt et ønske om at få gjort byggemod-
ningen færdig med asfaltering af veje, anlæg af fortove samt overfladeafvanding. 
Sommerhusbeboerne havde ikke det samme ønske, så i 1971 besluttede man at dele 
den oprindelige fælles grundejerforening op i en forening for sommerhusene og en 
forening for helårsparcellerne.
Den 14 marts 1971 blev der afholdt stiftende generalforsamling for 
Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge --- det var i øvrigt samme år som 
fristaden Christiania opstod---. På det tidspunkt var kun halvdelen af grundene 
bebyggede, og hækkene var nyplantede, så intet hindrede udsynet til naboerne.
Nu startede så udarbejdelse af det store byggemodningsprojekt med grusveje, som 
skulle reguleres og asfalteres, og der skulle etableres fortove, så hundene havde no-
get at besørge på (i hvert fald har netop hundeefterladenskaber på fortovene  været 
et fast punkt på talrige senere generalforsamlinger). Samtidig skulle der etableres 
overfladeafvanding til de 3 moser, der skulle fungere som regnvandsbassiner med 
forbindelse til fjorden.

Hele dette projekt skulle grundejerforeningen selv stå for, både med hensyn til 
gennemførelse og finansiering. Den daværende bestyrelse lagde sammen med ing. 
fa. H.O Hansen et meget stort arbejde i udarbejdelsen af et anlægsprojekt, som blev 
igangsat i 1974 af entreprenørfirmaet Juul-Olsen fra Sorø, med et anlægsbudget på 
hele 4 mio. kr., svarende til ca. 20 mio. i nutidsværdi. Vejanlægget omfattede meget 
reguleringsarbejde og nogle fik sig en slem overraskelse, når de kom hjem om af-
tenen og kunne konstatere at dagens gravearbejde havde placeret dem enten i 1.sals 
højde eller i kælderniveau, men eftertiden har dog vist at netop denne regulering 
har været med til at give området karakter.
Mange vil også kunne huske dage med brunt vand i hanerne, som skyldtes, at de, 
der i sin tid havde lagt vandrørene ned, ikke havde angivet en præcis placering af 
hvor de lå, så mangt et gravearbejde i området formede sig som en Piet Van Deurs 
udsendelse: ”hvad er det?”-- et vandrør eller? 

Anlægsarbejdet stod på i ca. 2 år hvor ugentlige byggemøder og hyppige besty-
relsesmøder trak store veksler på bestyrelsen med Margrethe Buhl som formand. 
Hun var i 10 meget krævende år foreningens legendariske formand og med sin 
stærke personlighed sørgede hun for, sammen med bestyrelsesmedlem John Nielsen, 
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Toyota Holbæk
Niels H. Ebdrup Automobiler A/S
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at holde entreprenøren i kort snor, og de havde en stor del af æren for at anlægsop-
gaven forløb tilfredsstillende.

Endelig i 1976 stod projektet færdigt, og  Anders Rasmussen (ejeren af Præstholm-
gård), tilskødede generøst grundejerforeningen de 3 grønne områder med moserne 
for den nette sum af kr.1. Og sådan gik det til, at grundejerforeningen kom til at stå 
som ejer af områderne med deraf tilhørende vedligeholdelsesansvar, dog med den 
undtagelse at kommunen har ansvaret for renholdelse af til- og afløb fra moserne, 
da de fungerer som regnvandsbassiner. 
Moserne var under projektet blevet renset grundigt op og reguleret, så tilbage stod 
nu arbejdet med planering og beplantning af de grønne arealer.

Hele dette anlægsarbejde havde som sagt ikke været gratis, så nu kom regnska-
bets time. For at kunne betale de ca. 4 mio kr. blev beløbet delt ligeligt på alle 
parceller,og der blev lavet et gældsbrev på ca. 26.000 kr. /parcel ( svarende til ca. 
105.000 i nutidspriser), som det besluttedes at afdrage med kr. 875.-/ kvartal. For 
at undgå tab ved tvangsauktioner og salg måtte bestyrelsen holde skarpt kontrol 
med at afdragene faldt til tiden, da der var tale om personlig hæftelse og ikke med 
sikkerhed i ejendommen, men vi nåede helskindet igennem afdragsperioden og i 
dag er der udelukkende det årlige kontingent som primært skal finansiere vedlige-
holdelsen af de grønne områder.
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Vi står så i 1976 med en helt færdig byggemodning af grundejerforeningen, hvor 
det fremtidige arbejde fortrinsvis vil bestå i vedligeholdelse af de grønne områder. 
Dog har vi været optaget af en enkeltstående stor opgave som verserede i mange år,  
nemlig kommunens planer om at gennembryde gærdet for enden af Knudsvej og 
videreføre Knudsvej til Ejby Havnevej. Foreningen kæmpede indædt i flere år for 
at forhindre denne løsning, og forsøgte at vinde politisk gehør for etablering af en 
mindre omfartsvej uden om det gamle Ejby, i stedet for at ødelægge et boligområde 
ved at gøre Knudsvej til en gennemfartsvej. Imidlertid barslede Kommunen i 1995 
med en trafiksaneringsplan for Ejby. hvor Knudsvej blev gennemført til Havnevej 
og blev udformet som den boulevard vi i dag har så store trafikmæssige problemer 
med- farlig for bløde trafikanter – høje hastigheder -støjgener m.m. Vi håber, at 
tendenserne i tiden med mere fokus på trafiksikkerhed vil arbejde for en forbedring 
af trafiksikkerheden på Knudsvej.
I  2009 blev Præstholmgård så revet ned og arealet udstykket til nye grunde. 
Hermed forsvandt det sidste spor af Anders Rasmussens gamle gård, og kun histor-
ien står tilbage.

Hans Ove Laugesen
formand for grundejerforeningen

Kontor i Kgs. Lyngby,
København, Frederiksberg og Faxe
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BIGAARDEN
Matr.nr. 2a, Ejby.
Areal. 12,9 hektar.
Ejendomsskyld 32.000 kr.
Grundværdi 14.700 kr.

D. 12. oktober 1803 blev Ole Larsen, født i Vallen-
strup, ejer af Bigaarden ved skøde d. 30. september 
1833. Ole Larsen tjente på Trommesalen i København, 
hvor han fik at vide, at gårdens ejer pludselig var død, 
og at den unge enke, Mariane, født Christiansen, ville 
afhænde gården grundet økonomiske vanskeligheder. 

Ole Larsen, som var en handlingens mand, tog straks ud for at se på forhold-
ene. Han syntes imidlertid rigtig godt om gården, men sandelig også om den 
unge enke, som han giftede sig med, og overtog straks gården. 
Ole Larsen var en meget oplyst mand, og blev snart medlem af sognefor-
standerskabet i Rye-Sonnerup kommune, samt mange andre offentlige hverv.  
Hans indgående kendskab til København og dens handel gjorde, at han i 
mange år kørte til byen med sine produkter, og flittig og sparsommelig som 
han var, fik han gården i rigtig god drift. 
Ægteparret opnåede at holde guldbryllup på gården i 1882. Ole Larsen døde 
d. 11. juni 1883, og hans hustru  d. 17.marts 1893. 
Ole Larsens eneste datter, Sidse Marie var gift med arbejdsmand Christian 
Pedersen, og i 1870 blev gården tilskødet ham. Også dette ægtepar opnåede 
at holde guldbryllup på gården, dog med efterfølgende fest i Ejby Forsam-
lingshus dette i 1918. Christian Pedersen døde i 1923 og hans hustru i 1922.
Sønnen, Lars Peter Pedersen, overtog gården i 1897,  gift med Ingeborg 
Emilie Pedersen. Familien søgte om at antage gårdens navn, BIGAARD, som 
familienavn, og fik tilladelsen i 1922.
L. P. Bigaard og hans hustru, Ingeborg Emilie, blev det tredje slægtsled, som 
holdt guldbryllup på den gamle slægtsgård i 1948. Festen blev afholdt d. 9. 
oktober 1948 i Ejby Forsamlingshus for 150 af egnens beboere.
Efter L. P. Bigaards død i 1951 og Ingeborg en måned efter, overtog datteren, 
Ingrid Bigaard, gården.
Ingrid Bigaard solgte gården d. 1. marts 1971 til udstykning, da den gamle 
gård på dette tidspunkt ikke længere var rentabel. 
Den ene vej på udstykningen har fået navnet, Ingridsvej, efter den sidste ejer , 
og den anden vej, Bigårdsvej, efter gården og slægtsnavnet. Her skal man blot 
bemærke, at navnet er stavet med ”bolle-Å”, da det var omkring det tidspunkt 
den nye retskrivningsordbog kom frem.

Lasse Bigaard
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Autoriseret Kloakmester

Grundejerforeningen Bigaarden blev stiftet d. 23. marts 1976.

BIGAARDEN
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Aksel Wilhelm Larsen
1883-1933

Maler og billedhugger

For nogle år siden tog arkivet fat på at lokalisere og 
fotografere malerier med lokale motiver fra Bramsnæs 
Kommune. 
Det skulle vise sig at være ganske omfattende, og 
et projekt der absolut ikke er afsluttet endnu. Der er 

nemlig utroligt mange malere, der fra midten af 1800-tallet og frem lod de 
smukke landskaber og kyststrækninger være motiv for deres kunstneriske 
udfoldelser.

Malerne har været mange (over 80), og af stor spændvidde. Der er tale om 
både store anerkendte navne, med udstillinger på Charlottenborg og med 
optagelse i Weilbachs Kunstnerleksikon. Men også mindre kendte, omend 
ganske gode malere, som fx cigarmager Skytt, der malede Ejby Havn i mange 
og gode udgaver.

Da vi dengang meldte ud, at vi samlede på lokale motiver med tilhørende 
malere, havde en af arkivets frivillige fotograf Henrik Jørgensen, et godt bud. 
Motivet var Lundehuset 
ved Sandvad Overdrev 
signeret af Axel W. 
Larsen. Huset eksisterede 
ikke og ingen kendte til 
maleren.
Henrik J. gav sig herefter 
til at forske, og det endte 
med en fin retrospektiv 
udstilling af ialt 56 
værker af Axel Wilhelm 
Larsen i Roskilde Galleri 
i Roskilde (Maglekilde).

Anette Tonn-Petersen

Axel W. Larsen har besøgt sin ven fra Teknisk Skole Hans Peter 
Jørgensen i Lundehuset bag Sandvad Overdrev. Motivet med 
den lille ejendom malede han flere gange. Foto H. Jørgensen.
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Kun ét nummer
2030 1243

Til alle opgaver
info@jl-service.nu

Alt i Køkken, Bad &
Garderobe – Design, 

Levering og montering

Vinduer og døre fra Outrup

Tagløsninger

Ombygning /Renovering

-Og meget mere

Sammen med et solidt netværk af 
samarbejdspartnere udfører vi 
næsten alle typer af opgaver

Forbindelsen viste sig at være Henriks farfar født i Lundehuset, der i Roskilde 
havde gået på Teknisk Skole med AWL, der uddannede sig til murer.
Så troede vi egentlig at historien var ude, men det skulle vise sig, at der var en 
lille lokal og romantisk vinkel på historien. Men først lidt om Axel:

AWL blev født 19. august 1883 og voksede op i Lille Højbrøndstræde 20 i 
Roskilde.
Hans far var møller og tømrer og hans mor vaskede for fremmede i det kolde 
vand i Højbrønden, som dengang var en opbygget vaskeplads med rindende 
kildevand. Det var små kår for familien, der også regnede Axels 8 søskende 
og bedstefaderen.
Axel fulgte i familiens fodspor og tradition som håndværker, og gik i lære 
som murer. Undervejs gik han som nævnt på Teknisk Skole, der dengang 
lå bag det tidligere rådhus ved Stændertorvet. På skolen traf murer-, sned-
ker- og tømrerlærlinge hinanden til fælles tegnetimer. Det foregik i et lokale 
oplyst med gaslys, og et gammelt fotografi viser de unge elever stå med de 
fine papirer og lærreder, med motiver der skulle stimulere den kreative side i 
personligheden.
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Den 26. oktober 1912 blev Axel gift med Antoine, og nogle år efter åbnede 
de købmandshandel i Sct. Hansgade nr. 11, dog uden bevillingen til at sælge 
spiritus. Her boede familien med 
to børn indtil ca. 1920. 
På det tidspunkt byggede AWL 
eget hus på Sankt Claravej, 
som Bygvænget hed dengang. 
Han købte materialerne fra et 
hus der var dømt til nedrivn-
ing, skilte det ad med sten og 
bindingsværk, og opførte et 
nyt heraf “Rughavehus”. Huset 
bærer præg af hans kunstneriske 
sans med udskårne bjælker med 
forskellige motiver som blom-
ster, palet, passer og mejsel og 
med sine kunstfærdigt murede 
skorstene. Ved huset opførte 
AWL desuden et lille atelier med 
ovenlys, hvor han i ro og mag 
kunne arbejde med sin kunst.

AWL malede flittigt forskellige lokale motiver fra “Bjerget”, fra Roskilde 
eller fra omegnen som det nævnte af Lundehuset. Billederne solgte han til 
venner og bekendte.
Hans ambitioner var dog større og i 1920 indskrev han sig på Kunstakademiet 
under professor Utzon Frank for at lære billedhuggeriets mysterier at kende. 
AWL portrætterede sin fader Hans Christian Larsen og senere sine tre børn, 
Hans Christian, Grete Marna og Preben. De fine gipsbuster blev udstillet på 
Charlottenborgs forårs- og efterårsudstillinger sammen med en meget smuk 
buste af skuespillerinde Mathilde Nielsen udført i bronze, der i dag er udstillet 
på Teatermuseet. 
I 1924 benævnes han “billedhugger” i Roskildes skattemandtal.

I århundredets begyndelse var AWL ikke ene om at male i Roskilde og på Sct. 
Jørgensbjerg, og han har kendt og modtaget gode råd fra maleren L.A. Ring, 

Axel W. Larsen selvportræt, 1922. Foto H. Jørgensen.
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der også boede på “Bjerget”. Den kendte fotograf Hude købte en del af Axel 
W. Larsens malerier, som Roskilde Museum overtog fra Hudes dødsbo. Af 
disse billeder er 3 ophængt i museets permanente udstilling. Det er vintermo-
tiv mod Domkirken og Bondetinget, udsigt over Roskilde fra højskolebakken 
nær Veddelev, og et vinterbillede af Brøndgade på “Bjerget”. Apropos vinter 
så lavede AWL i 1920 en stor sneskulptur som en sfinks i mandshøjde, der var 
blikfang for en juleindsamling til de fattige.

Om AWL fortælles det, at hans kunstneriske virke krævede en muse. Denne 
muse må han have truffet i København, muligvis mens hun var under uddan-
nelse til farmaceut.
Kvinden hed Ellen Kofoed, og hun købte et hus i Ejby på Troldbyvej (nu 
nr. 30), hvor hun mødtes med Axel. Hun havde stilling i Thisted, og når hun 
rejste tilbage, hentede han sin kone og børn til “sommerhuset”.
Hvor længe det stod på vides ikke, men alliancen blev afsløret, da AWL var 
indlagt i København og han kone skulle besøge ham. Uden for besøgstid fik 
man dengang et særligt adgangstegn, der skulle bekræfte tilladelsen. Da An-
toine kom uanmeldt og bad om et sådant tegn, fik hun at vide at det allerede 
var blevet udleveret til fru Larsen!
Utroskaben blev dermed afsløret og det betød skilsmisse og fraflytning fra 
“Rughavehus”. Familien flyttede til Clermontgade, og AWL måtte bo på 

Axel W. Larsen har sandsynligvis malet motiver fra Ejby og omegn. Dette er af udsigten mod 
Dejlighedsbakken syd for Ejby. Findes der andre? Foto H. Jørgensen.
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forskellige værelser i Roskilde og i sommerhuset i Ejby, indtil han og Ellen 
flyttede til Thy.
AWL var hospitalsindlagt flere gange og døde allerede 49½ år gammel. Han 
blev begravet i Torup og der blev rejst en stor gravsten, som han selv havde 
hugget og dekoreret med et relief af en kvinde og en mand. Stenen findes dog 
ikke længere. 

Nekrolog i Roskilde Tidende d. 30. januar 1933:
“Billedhugger og kunstmaler Axel Wilhelm Larsen er i onsdags død. Begrav-
elsen har fundet sted i Torup i Thy. 
Axel W Larsen, der blev godt et halvt hundrede år, var født i Roskilde, som 
søn af tømrer Hans Larsen. Han lærte murerhåndværket og arbejdede i faget 
en del år, samtidig med at han ihærdig arbejdede på udviklingen af sine 
kunstneriske anlæg. Han gik på Akademiet og havde Professor Utzon Frank 
til lærer, og han nåede den anerkendelse at udstille på Charlottenborg. Af hans 
billedhuggerarbejder vil det mest kendte være busten af afd. sagfører N. C. 
Petersen, som Odd-Fellowlogen købte til opstilling i sine lokaler. Men Axel 
W Larsen stod vaklende over for sine anlæg. Også malerkunsten tiltrak ham 

Det skulle være denne lille ejendom på Troldbyvej, der var rammen om maleren og musens dob-
beltliv i slutningen af 1920’erne. Foto H. Jørgensen.
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og L. A. Ring fulgte med venlig opmærksomhed hans arbejder og støttede 
ham på forskellig måde. Han malede adskillige gode portrætter, men dyrkede 
særlig landskabsmaleriet i motiver fra Roskilde og det gamle Sct. Jørgensb-
jerg. Afdøde fotograf Kr. Hude købte ved lejlighed en del af hans billeder, og 
ved Hudes død overgik disse malerier til Roskilde Museum. Også i forskel-
lige hjem i Roskilde hænger gode billeder af Axel W Larsen. Endelig vil hans 
navn bevares gennem det smukke karakteristiske hus han opførte på Sct. 
Claravej af materialet fra gartnerboligen på den amtsrådssekretær Bruhn, nu 
grosserer Svend Christensen tilhørende ejendom på Sct. Hansgade”. 

Efterskrift:
De to malerier fra Skt. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde blev i 2009 skænket til 
Grundejerforeningen Bramsnæsvig, og er nu deponeret på Bramsnæs Arkiv.
Giveren er Jørn Thomsen, Silkeborg, der på Internettet fandt min tidligere 
artikel til nærværende blad om egnens malere heriblandt Axel W. Larsen. 
Men istedet for at henvende sig til Bramsnæs Arkiv tilbød han malerierne til 
grundejerforeningen. Da motiverne er fra Skt. Jørgensbjerg Kirke hørte de 
nok rettelig hjemme i Roskilde.

Opfordring:
Bramsnæs Arkiv er meget interesseret i at få oplysninger om lokale motiver 
malet af både Axel W. Larsen - og alle andre malere!

De to malerier som grundejerforeningen har fået forærende forestiller interiører i “Den gamle 
Skt. Jørgens Kirke i Roskilde”, som maleren har skrevet bagpå. Foto Flemming G. Rasmussen.
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Vi råder i foråret og sommeren over en fotograf, der kan tage rundt og affo-
tografere, hvad der måtte hænge på folks vægge.

Sæby d. 26. februar 2010 

Anette Tonn-Petersen
Arkivleder
Lejre Arkiverne 

Tak til Henrik Jørgensen for oplysninger og lån af billeder.

Munkholmvej 32 - 4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 24 26
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Om misteltene, brødstykker og syndebukke

KRONIK: Lad os nøgternt samarbejde og finde 
årsager til fejl - men ikke blindt jage syndebukke, 
som er personifikationen af organisationens krise, 
skriver kronikør Paul Hegedahl.

Nu starter igen det, der er blevet kaldt for verdens 
største eksperiment. Det europæiske center for fors-
kning i partikelfysik CERN, der ligger lige uden for 

Geneve på grænsen mellem Frankrig og Schweiz. Det er finansieret af 20 
lande og har 6.500 forskere ansat. Det var i øvrigt her, man omkring 1989 
udviklede hypertekstsystemet World Wide Web til brug over internettet. 

Den 10. september 2008 trykkede fysikerne første gang på startknappen til 
LHC - Large Hadron Collider - en partikelaccelerator til 50 milliarder kroner. 
Meningen var/er at skabe et mini ‘Big Bang’, der kan give helt ny viden om 
universet. En del af udstyret er en 27 km lang tunnel 100 meter under jorden i 
fransk og schweizisk territorium. Kritikere har forsøgt at standse eksperimen-

Paul Hegedahl
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tet, da de var bange for det skulle blive jordens undergang, at der ville blive 
dannet et sort hul, som jorden ville blive suget ind i.

Tabt baguettebrød
Imidlertid blev forsøget sat midlertidigt i stå af helt andre årsager. Først 
blev det forsinket i mere end et år fra den 19. september 2008 på grund af 
en elektrisk kortslutning i en forbindelse mellem to superledende magneter, 
der forårsagede så stor skade, at maskinen måtte udsættes for en omfattende 
reparation, der udsatte starten af LHC med mere end et år. Driften af LHC 
afhænger af næsten 10.000 superledende magneter, der køles med 130 ton.
Og så, da det blev startet igen, blev det afbrudt den 3. november 2009, fordi 
en fugl, der fløj med et baguettebrød i næbbet, tabte et stykke af det ned i 
en udendørs elektrisk installation. Det er så blevet repareret og efter et par 
måneders eftersyn af de tekniske installationer går målingerne i gang igen - 
og der er planlagt endnu et stort eftersyn i 2012.
Også her i landet har vi oplevet uventet indflydelse fra naturen på videnska-
belige processer. Danmarks Miljøundersøgelser har opstillet partikelmåle-
apparater over hele Danmark. De skal måle luftforureningen ved at måle 
forskellige partikler i luften. Der skal så opstilles en plan for, for at nedbringe 
netop partikelforureningen, så forureningsniveauet kan leve op til EU’s græn-
seværdier.

Krybestrøm i brusehovedet
Det viste sig så i december 2009, at de afskæringshoveder, der findes på 
flere af apparaterne, har været følsomme over for fremmedlegemer - de blev 
stoppet til af insektrester, så resultaterne har været forkerte. Det er man så 
naturligvis ved at gøre noget ved.
Og endnu et eksempel - på sin vis mere alvorligt: En dansk hjertepatient fik 
to kraftige stød af sin pacemaker, som i dagligdagen holder styr på hjerteryt-
men. Det skete, mens han var i bad. En minidifibrillator - ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator) sidder inde under huden i venstre side af brystet. 
Sensorledningerne går ind til hjertets højre ventrikel. Og herfra kan ICD’en 
mærke selv svage elektriske strømme, som løber på kroppens yderside. Hvis 
sådanne krybestrømme tilfældigvis har et mønster, der ligner hjerteflimmer, 
slår ICD’en til med et genoplivningsforsøg. 

I det aktuelle tilfælde, var forklaringen en fejlmonteret vaskemaskine, der 
sendte en krybestrøm mod brusehovedet. Pacemakeren, rummer nemlig også 
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en miniudgave af en defibrillator, som kan støde hjertet i gang, hvis det er 
ved at gå i stå. Og netop, som manden veltilpas skulle til at nyde sit bad, gik 
pacemakeren amok og gav ham et kraftigt stød i hjerteregionen.

Uforklarlige stød
Hvis krybestrømme tilfældigvis har et mønster, der ligner hjerteflimmer, slår 
pacemakeren til med et genoplivningsforsøg. Stødet sendte personen bevi-
dstløs i gulvet, hvor han måtte ligge og sunde sig et øjeblik. Og da han blev 
klar til at rejse sig igen, fik han endnu en kraftfuld stødbehandling, så han røg 
ned på gulvet igen.
Pacemakere kan i nogle tilfælde også reagere på mekaniske vibrationer. Der 
er mennesker, som har brugt en hækkeklipper eller sådan et apparat, som 
man brækker asfalt op med, som har fået et stød af deres pacemakere. Det er 
øjensynligt bestemte frekvenser, der kan ligne et hjerteproblem. Det skal un-
derstreges, at disse pacemakere normalt er særdeles sikre, men der kan altså 
forekomme uventede tilskikkelser.
Det nævnte tilfælde førte til et detektivarbejde, som indledtes med et studie af 
pacemakerens elektroniske logbog. Og derpå blev der sendt en elektriker ud 
til patientens hus for at lede efter mulige installationsfejl. Et interview med 
patienten fortalte, at han begge gange netop havde rørt ved brusehovedet, 
da pacemakeren slog ham i gulvet. Og man fandt altså frem til vaskemask-
inen, der var blevet installeret uden jordforbindelse. Og eksperterne siger, at 
hvis læger får patienter ind, som har fået uforklarlige stød, er det en god idé 
velovervejet og grundigt at undersøge patientens omgivelser.

Glemte misteltenen
De nævnte eksempler leder tankerne hen på den berømte mistelten. Balder er 
søn af Odin og Frigg, og om ham er der kun godt at sige. En morgen vågnede 
Balder og klagede over, at han havde haft stygge drømme om blod og onde 
varsler. Af Hel får Odin at vide, at Balder skal dø. Men Frigg drager ud og 
tager hver eneste ting i ed på, at ingen ville skade Balder, og det gjaldt både 
ild og vand, sten og jern, alle planter og dyr. Da guderne nu troede at være 
på den sikre side, fandt de på at skyde til måls efter Balder; det var jo ganske 
ufarligt! Nogle brugte bue og pil, andre kastede med spyd eller sten efter 
ham, nogle prøvede at hugge til ham med sværd, men lige meget hvad de 
prøvede, så tog Balder ingen skade.
Loke, jætten, som bor sammen med aserne, og er repræsentant for løgn, slad-
der og upålidelighed og har bragt aserne i den ene knibe efter den anden, blev 



38

mere og mere misundelig på Balder, og så skabte han sig om til en kvinde og 
nærmede sig Frigg, der netop kom hen for at se på asernes leg. Da hun hørte, 
at de skød og huggede efter Balder, lo hun og sagde, at hverken malm eller 
sten, træ eller noget levende kunne såre Balder, for det havde hun fået løfte 
om fra alle ting. Men Loke spurgte hende ud, om det virkelig var alting her 
i verden, hun havde fået det løfte af. Først svarede Frigg ja, men så huskede 
hun, at den lille mistelten, der voksede på et træ lige uden for Valhal, havde 
hun ikke taget i ed, fordi den var så lille, at den ingen skade kunne føre.

Da Loke havde fået det at vide, gik han hen og plukkede misteltenen og 
spurgte så den blinde Høder om, hvorfor han ikke var med i gudernes leg, ja, 
han tilbød både at lægge pilen på strengen og sigte for ham. Det ville Høder 
gerne prøve, ligesom alle de andre; Loke lagde misteltenen på strengen, og 
Høder spændte buen og skød i den retning, som Loke sagde, og pilen gen-
nemborede den lyse Balder, så han faldt død om med det samme!
Historien er meget længere - og blandt andet optræder Loke som den gamle 
kælling Tøk, der i modsætning til alle andre i hele verden kun vil græde tørre 
tårer for Balder - så han ikke bliver levende igen.

Folket renset
Bortset fra at den daværende miljøminister af forskellige grunde stillede 
kritiske spørgsmål til DMU’ målinger af partikelrester og fik et grundigt 
svar, er arbejdet med at finde ud af, hvad der gik galt, hvordan fejlene kunne 
udbedres, foregået roligt og omhyggeligt og med henblik på at lære af prob-
lemerne. Som direktøren for CERN siger til ‘Nature News’: Man skal ikke 
pege fingre af nogen, men være klar over, at ved teknisk komplicerede pro-
jekter med stramme tidsfrister, er der næsten garanti for, at noget vil gå galt 
- og at det så gælder om at lære af fejlene.
Vi kan lægge detaljerede planer og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger. 
Der vil aldrig være absolut sikkerhed, absolut harmoni - men vi kan tænke os 
om og bevare vores ligevægt, når problemerne opstår. I flere religioner findes 
ritualer for syndebukke, bl.a. fra Det Gamle Testamente: ‘Den buk, som lod-
det for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan 
skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel.” (3. Mose-
bog, Kap 16, Vers 10). 

På Forsoningsdagen blev gedebukken udvalgt og sammen med de pålagte 
synder jaget ud i ørkenen. Så var folket blevet renset, fordi deres synder nu - 
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sammen med bukken - var sendt væk fra gruppen. Men syndebukken bliver 
der ledt efter på dagens arbejdspladser, i skoler, i politik og andre steder. Man 
forsøger at løse problemerne ved at udpege en syndebuk. Som cand.mag. 
Stine Bakkeløkken, der skriver speciale om Syndebukken, siger, så bliver den 
aldrig en truet dyreart. Den får også liv i form af f.eks. mobning og rygte-
spredning.
Men, lad os, som eksemplerne her har demonstreret, nøgternt samarbejde og 
finde årsager til fejl - men ikke blindt jage syndebukke, som er personifikatio-
nen af organisationens krise, så kan vi arbejde videre med de store projekter, 
der skal gøre os klogere.
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Flemming Damgaard Larsen

Sagn fra egnen omkring Ejby
Af Flemming Damgaard Larsen, folketingsmedlem og lokalhistoriker.

Ethvert område i Danmark, og for så vidt andre 
steder i Verden, har sine sagn. Sagn der skal forklare 
fænomener i naturen eller situationer, der kan ændres 
hvis der ageres på en bestemt måde. Således også her 
på egnen. Der findes mange sagn og myter, der skal 
forklare det der ikke ellers kan forklares. Det hele 
kommer fra et samfund, der ikke var så oplyst, som 
nutidens.

Troldby Kælling.
På nordsiden af Ejby Å, ved dens udmunding i Isefjord, står der som bekendt 
en større bautasten. En bautasten er en sten, der er rejst i yngre bronzealder el-
ler ældre jernalder, for godt 3000 år siden, som monument på et meget iøjne-
faldende sted. Der findes ca 1.000 bautasten i Danmark. Bautastenen Troldby 
Kælling har givet anledning til mange forklaringer på dens tilstedeværelse. 
Her skal blot fremdrages få af disse.

Da Kirke Hyllinge Kirke var bygget og kirkeklokken hørtes fra dens tårn blev 
det bare for meget for trolden på Tuse Næs, på den anden side af Isefjorden. 
Han besluttede da, at smadre Kirke Hyllinge Kirke, så den ikke længere 
kunne genere hans øjne og ører. Han tog en stor sten i sine næver og kastede 
den mod kirken, men hans kast var ikke kraftigt nok, så stenen faldt langt fra 
Kirke Hyllinge Kirke og landede i stedet på skrænterne ved Isefjord og Ejby 
Å. Der står den, den dag i dag. Troldens håndaftryk kan tydeligt ses i stenen.
Et andet sagn fortæller, at trolden på Tuse Næs ligeledes var meget generet af 
opførslen af Kirke Hyllinge Kirke. Trolden besluttede at flyve over om nat-
ten og rive ned, hvad der var blevet opført om dagen. Det var meget vigtigt, 
at han var tilbage inden solen stod op. En morgen var han dog kommet for 
sent afsted tilbage fra Kirke Hyllinge Kirke. Han blev derfor ramt af den 
opstående sols stråler hvorved han prompte forstenede og faldt til jorden. Han 
landede ved Isefjordens bredning hvor han står som en sten den dag i dag. 
Med lidt god vilje kan troldens ansigt ses i stenen.

Et tredje sagn beretter, at trolden på Tuse Næs var sur over at Kirke Hyllinge 
Kirke var opført, da den tog hans udsigt. Han besluttede da, at flyve over og 
rive kirken ned. Da han fløj gennem luften hvinede og hylede det så meget, 
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KLINIK FOR FODTERAPI
V. Stats. Aut. Fodterapeut 

Mette Nielsen

Sæbyvej 2 - 4070 Kirke Hyllinge - Tlf: 46403280
Behandlinger: Fod-, bøjle- og indlægsbehandling.

Gavekort udstedes.

at kvinderne i Kyndeløse, der var alene hjemme blev bange. Deres mænd var 
ude og lave markarbejde i den anden ende af bymarken. Kyndeløse-kvinderne 
var straks klar over, at der var noget forfærdeligt i gære. De skyndte sig alt 
hvad de kunne op i tårnet på Kirke Hyllinge Kirke, og ringede kraftigt med 
klokkerne. Da den gode malmklokkeklang ramte troldens ører forstenede 
han og faldt ned på skræntens top ved Ejby Å, hvor han stadig står, som en 
forstening. Også i denne version af sagnet meldes det, at Tuse-troldens ansigt 
er at se i forsteningen.
Det er ikke lykkedes forskerne at finde frem til hvorfor stenen netop bærer 
navnet ”Troldby Kælling”. Det står derfor stadig hen i det uvisse.

Kallekærssoen
Hvor vejen fra Kirke Hyllinge Kirke støder ind i vejen mellem Jenslev og 
Rye ved Solvang står der for enden af vejen fra Kirke Hyllinge nogle træer i 
et lavt område. Området hedder Kallekæret. For mere end 100 år siden stod 
der 12 asketræer på stedet i det sumpede område. Træerne blev kaldt ”Soen 
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og hendes 11 grise”. Det havde sin forklaring i, at folkesagnet sagde at her 
levede ”Kallekærssoen”. 
Kallekærssoen var en meget farlig so. Sagnet fortalte at den var forgyldt 
over hele kroppen. Om natten lyste den op og på ryggen havde den en meget 
kraftig lysstribe. Den viste sig i fuldmånenætter eller når der var tale om 
meget mørke nætter. Det var meget vigtigt at man ikke så den om natten hvor 
den var fremme. For hvis man så den blev man vanvittig – altså skadet på 
hjernen. Det allerværste der kunne ske var, at den løb mellem benene på en 
person. Så var vedkommende helt færdig. Dem der i særlig grad skulle tage 
sig i agt var folk der stod for at skulle giftes. Hvis de så soen betød det ulykke 
resten af livet.
Så sent som både i 1910 og 1914 har gamle mennesker her på egnen omtalt 
Kallekærssoen med den allerstørste respekt og agtelse og dermed fastslået, 
som faktum, at den eksisterede.
Men myten om dens eksistens er også blevet aflivet. Bl.a. skriver forfatteren 
Cai M. Woel, der havde sin barndom på det nærliggende Solvang: ”En måne-
lys aften gik en mand i nærheden af Kallekæret, med ét skimter han noget 
lyst, der kommer nærmere og nærmere. Hvad kunne det være andet end Ka-
llekærssoen, og manden satte i vildt løb. Først et godt stykke borte standsede 
han og nu hørte han tydeligt et menneske råbe hallo fra den retning, hvori han 
havde set soen. Det var hans nabo, der var på vej til nærmeste by – iført et par 
hvide bukser.”

Hultræet i Enghave Skov
Træer med huller, kendt som hultræer, har gennem tiderne givet anledning til 
mange fantasier i folketroen. Således også med hultræet, der stod i Enghave 
Skov mellem Rye og Kirke Sonnerup. I midten og slutningen af 1800-tallet 
var der livlig aktivitet ved dette træ. Træet var et bøgetræ, hvor en gren fra 
tæt ved jorden var vokset ind i træstammen igen højere oppe, hvorved der 
var fremkommet et hul i træet. Det blev brugt i sygdomsbehandling, især af 
børn der led af engelsk syge. Behandlingen bestod i, at børnene blev trukket 
igennem hullet, hvorefter der skulle bindes en klud fra barnets tøj på træet, 
hvorved det syge så var overført fra barnet og via kluden til træet. Også vok-
sne gjorde brug af træets sygdomsbehandlende effekt.
Særligt brugte, at en klog kone i Rye, Karen Færgenielses, træet i sin syg-
domsbehandling. Karen Færgenielses læste over patienterne, viste dem ud til 
Hultræet i Enghave Skov og gav dem smørelse med i to sammenhængende 
muslingeskaller med et bånd om. Når personen var kommet gennem hullet 
i træet blev vedkommendes navn skåret ind i træets bark og de forbinding-
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stråde, som personen i forvejen havde fået viklet omkring sig, blev nu i stedet 
viklet om træet så sygdommen blev overført til træet.
De lokale folk på egnen var meget bange for at komme for nær træet af frygt 
for at blive smittet.
Rolsted, en tidligere skovrider på Ryegaard, har fortalt en historie om. Hul-
træet: ”En korpulent kone fra Rye, der arbejdede i tørvemosen , gik hjem før 
sine medarbejdere for at lave middagsmad til dem; hun følte sig ikke rask, 
da hun passerede Hultræet, og bestemte sig derfor til at krybe gennem det, 
men hun kom kun halvvejs og kunne da hverken komme frem og tilbage: der 
måtte hun så sidde, indtil de andre folk gik hjem til middag og kunne hjælpe 
hende ud af klemmen”.
Sådan kunne det også gå.

Tyre Boløkse i Borrevejle Skov
Før i tiden var folk på egnen sikker på, at der i Borrevejle Skov boede en 
røverkælling med 12 sønner. Det fortaltes at hendes ældste søn var far til de 
11 andre af hendes sønner.
Det var derfor meget vigtigt, at være agtpågivende når der skulle køres med 
hestevogn gennem Borrevejle Skov på landevejen mellem Roskilde og Hol-
bæk. Det var nemlig sådan at Thyre Boløkse og hendes sønner spandt tråde 
over vejen, der så var forbundet med klokker i røverhulen. Når en vogn kom 
kørende ringede det i hulen og de 12 sønner fór ud på vejen og overfaldt den 
kørende og tog varer fra vognen, som enten var bestemt til markedet i Roskil-
de eller København eller når vognen kom retur med varer fra storbyen. 
Thyre Boløkse var selv meget tilforladelig og umiddelbar venlig. Hun gik 
altid rundt med en fløjte, så hun kunne tilkalde sine sønner. En dag var en 
skovarbejder kommet i snak med hende. Det lykkedes ham at få narret fløjten 
fra hende hvorefter han bandt hende, uden at sønnerne opdagede det. Sko-
varbejderen skyndte sig straks op til Lindholm Hovedgård og fik fat en større 
gruppe karle, som så gemte sig i skoven omkrig Thyre Boløkse. Skovarbej-
deren fløjtede så kraftigt i fløjten. Alle 12 sønner kom styrtende, hvorefter de 
mange karle overfaldt dem og bagbandt dem. Tyre Boløke og hendes 12 søn-
ner blev ført til Roskilde, hvor de alle ved rettergangen blev dømt til døden. 
De blev sat på hjul og stejle i Borrevejle Skov ved røverhulen, til vished om, 
at nu var utrygheden ved Borrevejle Skov fjernet samt til skræk og advar-
sel for andre, der kunne finde på at røve godstransporterne fra egnen og til 
Roskilde og København. 
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Ulla Sørensen

Fremtidens bil besøgte EgnsINVEST
 
En råkold dag i marts fik vi hos INVEST en forsmag 
på, hvad fremtiden vil bringe, da Esben Pedersen, 
Skandinaviens eneste repræsentant for Tesla Mo-
tors, lagde vejen forbi. For at være ærlig var det ikke 
så meget salgs- og marketingdirektøren interessen 
samlede sig om. Til gengæld var vi meget optaget af 
den bil, han kom kørende i.
  
Fra København, hvor Tesla Motors har deres kontor, 
var han kørt i en elbil til Horsens, hvor EgnsINVEST 

har hjemme, og det var her INVEST fik lejlighed til at tale med Esben Peder-
sen og ikke mindst mærke, hvad fremtidens biler kan tilbyde. Men det vender 
vi tilbage til.
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Tesla Motors udvikler elbiler fra en base i Sillicon Valley i USA. Den første 
model, som kom på markedet for to år siden, er Roadsteren, en super tjekket 
sportstsvogn bygget på en Lotus-platform. Tesla Motors har dog for ganske 
nylig offentliggjort prototypen til en familiebil og viser dermed, at de gerne 
vil ud til en bredere del af markedet også.
 
Vindmøller og biler i kombination
Esben Pedersens interesse for biler har altid været der. Han har en fortid som 
motorredaktør på mandemagasinet Euroman. Det grønne islæt kommer fra 
faderen, som har rødder i vindmølleindustrien. Det har derfor været naturligt 
for Esben Pedersen at holde øje med udviklingen i de mest miljøvenlige bilin-
dustrier. Indtil for få år siden kunne det, der blev præsenteret, ikke imponere 
ham, men i 2007, da Tesla Motors sendte Roadsteren på markedet, ændrede 
situationen sig, og salgsdirektøren var tændt. Han ansøgte selv om at blive 
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Tesla Motors salgsansvarlige i Europa og fik efter det første mislykkede for-
søg sit ønskejob i 2008.
 
Kan en elbil være en sportsvogn?
Hvis du forbinder elbiler med Ellerter og små Mickey Mousebiler, så har du 
ikke set en Tesla Roadster og slet ikke prøvet at køre i en. Roadsterens motor 
består af en avanceret computer, mens brændstoffet er samlet i et 400 kg tungt 
batteri. Netop teknologien i batteriet er forudsætningen for elbilens succes. 
På en opladning kan bilen køre 400 km, hvilket næsten eliminerer problema-
tikken om, at el-bilerne har for kort en rækkevidde. Samtidig er bilen bygget 
med et karrosseri som en konventionel sportsvogn ovenpå en Lotusplatform. 
Bilen ligner med andre ord en fuldblodssportsvogn.
 
Ja, ja, tænker den skeptiske læser måske. Men kan den andet end blot at se 
ud som en sportsvogn. Kan den også køre som en sportsvogn? Der skulle 
ikke meget overtalelse til at få undertegnede til at sætte sig bag rattet og 
selv mærke, hvilke kræfter bilen rummer. Trods begrænset erfaring i at køre 
sportsvogne tør jeg godt påstå, at den også kan køre som en sportsvogn. Det 
eneste man må undvære er lyden af en brølende motor, hvilket vel nærmere er 
en fordel. Flytte sig hurtigt kan den, og efter en prøvetur er det ikke vanskel-
igt at blive overbevist om, at fremtiden tilhører elbilerne.
De tekniske specifikationer om bilens performance viser, at den kan ac-
celerere fra 0-100 km/t på 3,9 sekunder. Det står til fulde mål med de mest 
kvikke sportsvogne på markedet. Blandt andet en Audi R8, modellen Tom 
Christensen har vundet Le Mans i, står angivet med de samme accelerations-
specifikationer.
 
Hollywoodstjerner står i kø
På dagsordenen alle vegne står der, at vi skal blive mere miljøbevidste og 
passe på klimaet. Det gælder også i Hollywood, hvor stjernerne også er med 
på trenden om at passe på klimaet og miljøet. På den måde er en Tesla Road-
ster blevet den politisk korrekte sportsvogn. Med den kan Hollywoods spidser 
bevare køreglæden og passe på miljøet samtidig, da bilen jo ikke udleder 
CO2 eller på anden vis sviner miljøet. Det eneste problem er leveringstiden, 
som pt. er oppe på otte til ni måneder. En feteret hollywoodstjerne kan have 
lidt svært ved at forstå, at han eller hun, sin stjernestatus til trods, må vente 
lige som alle andre på at få bilen leveret.
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Tesla Roadsteren finder dog ikke kun vej til palæerne i Beverly Hills. Også 
erhvervslivet, som ønsker at sende signaler om en grøn profil, og landmænd 
med egne vindmøller køber den smarte sportsvogn. De første Roadster bliver 
leveret i Danmark i løbet af maj.
 
Et Tesla-batteri svarer til 6.831 mobiltelefonbatterier
 
 
Prøveturen foregik i denne Tesla Roadster, som kan accelerere fra 0-100 km/t 
på 3,9 sekunder.
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Obs !

Meddelelser fra grundejerforeningerne

Bigaarden:
For hurtigere og billigere kommunikation bedes alle, 
der har en e-mail adr. sende en mail til formanden. Se 
adr. bag i bladet!

Bramsnæsvig:
Generalforsamling søndag d. 6. juni kl. 10.00 i Bramsnæs Sejlklubs hus 
Nagels Rende. Årets gæstetaler er Johan Scheel, Rye Gaard.
Mødet efterfølges af et lettere traktement
For hurtigere og billigere kommunikation bedes alle der har en e-mail adr. 
sende en mail til formanden. Se adr. bag i bladet

Ejby Strand:
For hurtigere og billigere kommunikation bedes alle der har en e-mail adr. 
sende en mail til formanden. Se adr. bag i bladet

Grønhøj:
For hurtigere og billigere kommunikation bedes alle der har en e-mail adr. 
sende en mail til formanden. Se adr. bag i bladet

Præstholmgårds Vænge:
Husk vores hjemmeside, se adr. bag i bladet, hvor I blandt andet finder 
vedtægter, ordensreglement. Det er samtidig en nem måde at sende beskeder 
eller forslag til bestyrelsen. 

For hurtigere og billigere kommunikation bedes alle der har en e-mail adr. 
sende en mail til foreningen via hjemmesidens kontakt kontaktrubrik.
I bedes vise hensyn og følge ordensreglementets pkt. 5 der forbyder brug af 
motordrevne haveredskaber lørdag efter kl. 15.00 og søn- og helligdage efter 
kl. 12.00. 

A. S. Augsburg
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Husk den tinglyste deklaration: Parkering på vejene må ikke finde sted. Der 
skal på hver parcel indrettes parkeringsmulighed for mindst 2 vogne.  

Bladet Bramsnæsvig vil gerne anmode alle læsere der har en god historie, 
gerne morsom og gerne her fra. Om at sende den som mail til a.s.augsburg@
mail.tele.dk artiklen vil så være i majbladet næste år.

TORVEHALLEN 
FRISK  FRUGT- GRØNT OG BLOMSTER

ALT TIL BEGRAVELSE – 
Gratis levering til de lokale kirker

Altid stort udvalg af friske buketter

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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Blad for følgende Grundejerforeninger: B
Medlemskab af Grundejerforeningernes 
Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig: M 
= samlet repræsentation 718 ejendomme
 

Bigaarden. B M      
Formand: Leif Blom 
Ingridsvej 84. Ejby. 
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 46 40 60 50 E-mail: leif-birgit@mail.dk  

Bramsnæsvig. B M                                                                   
Hjemmeside: www.bramsnaesvig-grundejer.dk                       
E-mail: mail@bramsnaesvig-grundejer.dk  
Formand: Allan Skak Augsburg
Ejby Havnevej 105.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 46 40 50 03 E-mail: a.s.augsburg@mail.tele.dk 

Ejby Strand.  B M 
Formand: Finn Mørkeby         
Olaf Kristiansensvej 43.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 25 10 76 04 eller 46 49 72 99 E-mail: ejby43@yahoo.dk 

Ejby Strand Øst M       
Formand: Jack Enevoldsen
Lykkesvej 13.
4070 Kirke Hyllinge
Telefon 46 41 43 03 eller 51 59 42 08 E-mail: jack.enevoldsen@cooptrading.com 

Grønhøj.  B M 
Formand: Claus Leerhøj Jørgensen,                                     
Henriksvej 2. Ejby,
4070 Kirke Hyllinge,
Telefon 46 40 58 40 /  20 74 01 95 E-mail: hydra@dadlnet.dk 
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Præstholmgårds Vænge. B M  
Formand: Hans Ove Laugesen
Anders Rasmussensvej 26. Ejby,
4070 Kirke Hyllinge,
Telefon 46 40 52 55 E-mail: hans@familien-laugesen.dk 
Hjemmeside: www.grundejer-foreningen.dk

Vores Vandværker

Ejby Strand.
Kontaktperson: Asger Jørgensen telefon 30 84 37 93

Ejby Strand Østre.
Kontaktperson: Leif Hansen telefon 40 14 58 57

Grønhøj.
Kontaktperson: Tonny Pedersen telefon 46 40 56 36

Politi
Henrik Arved Jørgensen
Hyllingeparken 30.
4070 Kirke Hyllinge
Telefon 46 40 37 48

Redningsberedskab
Beredskabsstation i Kirke Hyllinge
Vintapperbuen 2. 4070 Kirke Hyllinge
Brandinspektør Per Boye
Telefon 46 40 48 88

Sæl opsyn 
Såfremt man opserverer noget uheldigt, 
i forbindelse med bronze sælen ude i vandet.
Kontakt venligst: 
Henning Frederiksen tlf. 29 26 16 72
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N
Nu skinner solen hos
Statoil i Kirke Hyllinge!

- kom og prøv markedets største sole...

Statoil • Eleverdamsvej 232 • 4070 Kirke Hyllinge

Kom og få

SANSEOPLEVELSE

i MegaSun 7900

Alpha med AROMA

AquaCool

FourSeasons


