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Vi bringer det store udvalg hjem til dig.
Vi rådgiver, måler og kommer med
uforpligtende tilbud.
Vi leverer profesionelle løsninger indenfor gardiner, solafskærmning,
gulvbelægning og maling.
Vi har også et stort udvalg af brugskunst.
Vi kommer, når det passer dig!

Eller kom ind i butikken og lad dig inspirere!
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En købmandskones erindringer
Jeg besøgte Asta Hansen i hendes hyggelige hjem i
Bramsnæslund.
Det var en mærkelig fornemmelse, hun var ikke
fremmed!
Dels er hun en del af Ejbys folkesjæl, altid glad og
smilende svingende stokken i en varm hilsen og kendt af
alle, dels har vi set hinanden i mere end 60 år.
Asta blev født d. 16. februar 1924 og har 2 yngre søstre.
Hendes forældre Carl og Inger Larsen havde et lille husmandssted på Rye Mark, mellem
Torkilstrup og Rye. En udstykning
der har sin helt egen historie.
Efter vedtagelse af jordlovene i
1919, hvor lensgodserne skulle
aflevere en del jord og kapital mod
at resten af godset blev fri ejendom, blev der fra Ryegaard afleveret 300 tdr. land til udstykning.
Den 17. marts 1921 blev der så
udstykket 21 parceller fra Ryegaard på Rye Mark. Folketingsmand og formand for jordlovsudvalget Niels Frederiksen stod for
Asta Hansen
udstykningen. Det foregik på den
måde, at hvis der var flere liebhavere til samme lod, havde Niels Frederiksen
en pose med lige så mange kugler som der var liebhavere. En af kuglerne var
rød, og når alle derpå trak, gik lodden til den der fik den røde kugle.
Det hele blev ordnet i løbet af formiddagen, hvorefter man om eftermiddagen
gik op til Ejby Forsamlingshus og fik det underskrevne skøde udleveret. Husmændene skulle bygge beboelse og stald for 18.000 kr. og kunne få et statslån
på 16.200 kr. Herudover skulle der skaffes penge til besætning og redskaber.
Parcellerne var mellem 10,5 og 15 tdr. land og jorden blev solgt til alm. vurderingspris på landbrugsjord. Gæld på jord og bygninger skulle forrentes med 4 %
inklusive afdrag. Denne sats blev senere gjort konjekturbestemt.
I 1959 solgte Astas far husmandsstedet til Astas søster Ellen og hendes mand
Gunnar Due.
A. S. Augsburg
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Asta blev gift i Rye Kirke
med sin Mourits Lindegaard
Hansen d. 26. november
1947. De mødtes ved en fest i
Kongsted Forsamlingshus ved
Vipperød i 1946. Mourits tjente
på en gård i nærheden. Men før
den dag, havde Asta oplevet
mange slidsomme år.
Astas far kom allerede ud at
tjene som 10-årig, Asta først da
hun var 14 år gammel. Det var på Bomgården, der ligger 1 km fra Lindenborg
Kro. Her var hun i 2 år og lønnen var hele 25 kroner om måneden. Herefter
ville Asta have 30 kroner, men det kunne hun ikke så, så hun skiftede plads til
Bakkegården i Lyndby og var der i 1 år, hvor hun blandt andet satte sig ind i
kogekunsten.
Herefter blev hun ansat som kokkepige på Lindenborg Kro under Jens Larsen.
Det var også et krævende arbejde uden barmhjertighed. En gang havde hun
glemt en steg i ovnen og måtte selv betale den til værten. Efter 1 år blev Asta
ansat hos doktor Kongsted Sørensen i Skibby, (der hvor der nu er bank). Den
gode doktor var meget interesseret i Asta, og han inviterede hende ofte med ud
på sine aften- og natbesøg. Invitationer Asta venligt afstod fra at deltage i!
Efter 1 år flyttede hun til Vipperød Planteskole og igen efter 1 år til Vipperød
Brugsforening ligeledes som kokkepige. Hun skulle ikke alene lave mad til
ejeren, men også sørge for, at de ansatte med flere blev bespist. Brugsuddeleren
var en viril herre, men igen var Asta klog nok! Hun satte hver aften kommoden
hen under dørhåndtaget på værelsets dør.
I 1946 mødte Asta sin Mourits, men hun ville dog gerne ud og opleve mere, og
blev ansat på Bisgaarden ved Horsens med en kokkeelev og 2 piger under sig.
Man var meget sparsommelige det sted, og hun måtte love kun at bruge 1 æg
til pandekagerne, et løfte hun ikke holdt! Ligeledes skiftede man ikke sengetøjet, ikke engang når en ny karl flyttede ind. Det kunne Asta ikke holde ud,
og så var der også det der med Mourits, der trak. Efter 3 måneder tog hun hjem
til ham og det kommende bryllup.
Nu skulle man jo ikke forhaste sig, så først tog hun plads som kokkepige på
alderdomshjemmet i Sct. Peters Stræde i Roskilde.
Asta og Mourits købte, med hjælp fra Astas far, inden brylluppet huset på
Nages Rende for 17.000 kr. Det er sidst blevet solgt for over 2 millioner kroner.
Mourits fik plads som chauffør hos Ejby Brugsforening og Asta tog arbejde
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som kogekone på forskellige gårde på egnen, og
var i den forbindelse ikke bange for at give en
hånd med, når der skulle slagtes. Hun arbejdede
flere gange i forsamlingshuset og stod for den
traditionelle middag med “suppe, steg og is”.
Efter 9 år hvor Kirsten, Niels og Karen blev
født, købte parret købmandsforretningen på Ejby
Strandvej. Sælgeren var murermester og købmand Petersen og dennes kone Sofie, der mageskiftede med Asta og Mourits’ hus på Nagels
Rende.
I 1960 byggede Asta og Mourits til huset, der
både var bolig og forretning, og de fik installeret
Asta med to andre kokkecentralvarme. Efter 5 år blev forretningen igen
bygget ud til det nuværende udseende.
piger i Roskilde 1946-47
Forretningen blev i 1974 solgt til Svend Olsen,
der opførte den tredje og sidste tilbygning på bagsiden væk fra vejen. Samtidig
byggede Asta og Mourits deres ny hus på Henriksvej 4. Senere da Mourits blev
syg og huset derfor uoverkommeligt, flyttede de til Ingridsvej 48, hvor Mourits
døde d. 28. januar 1990, 67 år gammel. I 2001 flyttede Asta til sin nuværende
adresse Bramsnæslund.
Asta havde indtil købet af forretningen haft et hårdt arbejdsliv, som ikke blev
mindre hårdt som købmandskone. Dengang skulle man fx bære træølkasserne
med 30 øl op fra kælderen eller flytte rundt med andre tunge ting. Først ved
9-tiden om aftenen var arbejdsdagen forbi når Asta gjorde rent i forretningen.
Men trods arbejdet var det samtidig en dejlig tid med en masse oplevelser. Der
var oven i købet fem gange overskud til at have plejebørn fra Grønland boende.
Det blev betalt med 200 kroner om måneden. Ikke et stort beløb, men der var
jo alligevel familiens egne 3 børn, så det løb rundt.
Asta har stadig forbindelse med nogle af plejebørnene. Hun kan med stolthed
berette, at alle børnene er ”godt i vej”.
Det var en hyggelig købmandsforretning på Strandvejen. Lige inden for døren
stod altid en bøtte spegesild. Tit var der tilbud på ½ pund kaffe og 2 pakker
Richs, med billeder til at klæbe ind i Richsalbummet. De fleste havde en købmandsbog, hvori tingene blev skrevet og afregnet til den første næste måned,
- eller måske næste måned igen.
Da Asta og Mourits købte købmandsforretning havde de ingen bil, men kun en
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ladcykel, en såkaldt “Long John”. En ung mand blev ansat som bud til at køre
den. Astas søster Ellen hjalp dem i forretningen, sammen med en anden dame.
Asta lavede mad, samt kaffe til dem midt på dagen, hvor de spiste på skift, så
der hele tiden var en til at ekspedere.
Først i 1965 da købmandsparret byggede til for anden gang, blev der indført
selvbetjening og antallet af ansatte blev reduceret.
Købmandens kunder var naturligvis de lokale fiskere og bønder, men samtidig
tiltrak det smukke område flere og flere ude fra, blandt dem mange kendte
personer.
Det blev en tid hvor fx Jens Otto Krag og Helle Virkner havde Kragereden på
Strandvejen som sommerbolig. Hun var ualmindelig sød og ligetil, medens han
var stilig og venlig, men hilste ikke på nogen. I Kragereden gjorde han iøvrigt
flere damer sin opvartning!
Violinisten, Henrik Sachsenskjold, hvis musikuddannelse blev befordret af
Gudrun Børresen, købte sig et lille husmandssted skråt overfor købmandsforretningen. Han var meget glad for børn og gik tit en lille tur med Astas børn. I
starten boede han sammen med balletdanseren og skuespilleren Else Højgaard,
senere med Amalie Malling, der var dansker, men havde haft sin opvækst i
Tyskland. Hun var et meget høfligt ungt menneske, som nejede første gang hun
hilste på Asta.
Gudrun Børresen, der havde været spillelærerinde for kong Frederik d. 9,
boede hver sommer ved stranden i sit hus Lille Rolighed. Grønlandsminister
Carl. P. Jensen boede om sommeren på Nagels Rende, i et lille hus i fiskeren
August Andersens have.
Maleren Richard Mortensen boede skråt over for forretningen sammen med sin
kone Inger, der havde været sekretær for Axel Larsen i Folketinget. Hun boede
tidligere, med sin første mand hr. Hartmann, til leje om sommeren på første sal
hos købmandsparret, medens de havde huset på Nagels Rende. Da Inger blev
gift med Richard, sagde hun pludselig ”De” til Asta.
Richard Mortensen var en nær ven med Mourits og kom i de første år hver
dag i forretningen, købte sig en ”kylling” og drak den på forretningens kontor
under en hyggelig samtale med Mourits, der tog sig en øl.
Ud over de mange kendte, kom der naturligvis en masse spændende, sjove og
festlige mennesker.
Alfred Mikkelsen og hans kone Emilie var blandt de faste kunder. Alfred blev
104 år. Han og Emilie fik 4 drenge og 4 piger. Det gav 15 børnebørn, 26 oldebørn og i Alfreds levetid også 3 tipoldebørn.
Der kom jævnligt en enlig herre, som Asta kaldte Aroma. Hans rigtige navn var
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ukendt, men han købte hver gang kun en æske Aromacerutter.
Så var der alle fiskerne, der mødtes i forretningen og sludrede, bl.a. brødrene
Anders og Holger. Holger sagde om sig selv, at han var så grim som en der
stjal høns.
Der var store festlige og stærke Hagbard med hænder så store som grydelåg.
Han påtog sig gerne tungere arbejde i land.
Der var August og hans kone Elna der havde bil. Det havde købmandsparret jo
ikke, så han kørte tit en tur med dem: 5 voksne og 3 børn i én bil!
Der var Store Hans, eller Hans fra Dalen, som man også kaldte ham.
Der var lille Hans og Alfred fra Langtved og mange, mange andre.
Men fiskerne var lidt sure på Asta, for hun ville ikke have de drak bajere,
hverken i forretningen eller neden under i kælderen.
Juletiden var noget helt specielt i forretningen. Asta pyntede begge de 2 store
vinduer op med juleting og gaver. Man solgte en masse, bl.a. til “pigerne” på
Bramsnæsvighjemmet, der købte små ting til deres familie.
Det var beundringsværdigt, så mange tal, navne og historier Asta kunne
komme med, i den hyggelige men korte tid hun blev interviewet!
Asta har ikke alene haft et rigt liv, med appetit på det - og hun har det stadig!
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Fra Vestjylland til Lejre
Tidligere bidragsydere til bladet her har beriget læserne
om diverse store kunstneres - eller kendissers liv, laden
og gøren i Ejbyområdet. Og dem har der unægteligt
været nogle stykker af. Fra Richard Mortensen (19101993) til J.O. Kragh (1914-1978).
Den tråd er jeg imidlertid ikke i stand til at tage op,
dertil er min kunstneriske og lokalhistoriske viden
endnu for lille. For selvom det er knap 10 år siden jeg
flyttede her til egnen, så har jeg endnu kun kendskab til
Mette Touborg
de store linjer af den enorme mængde kulturhistorie der
findes i Lejres lokalhistorie.
Mit indlæg vil blive personligt og mere holdningspræget. Måske oven i købet
politisk. Til gengæld lover jeg, at det bliver helt udokumenteret og uvidenskabeligt!
For at læseren skal have mulighed for at kunne følge min tankegang og få
en rød tråd i pointerne, er jeg nødt til at tage jer med i tankerne tilbage til mit
barndomshjem. Herfra stammer langt de fleste af de værdier, der i dag ligger til
grund for mine valg.
Jeg selv har dybe slægtsrødder i det Vestjyske og er opvokset med højskolesangbogen og i særdeleshed Jeppe Aakjær (1866-1930). Jeg er landmandsdatter, mine søskende og jeg er 7. generation fra slægtsgården, og ja, jeg kan
rent faktisk både malke køer, kastrere grise og køre mejetærsker. Selvom jeg
tog nogle moduler på landbrugsskolen i Nr. Nissum, samtidig med at jeg gik
i gymnasiet, blev jeg aldrig landmand. Jeg er uddannet sygeplejerske og har
arbejdet som sådan i nogle år. Nu er jeg landet som borgmester i den vel nok
skønneste midtsjællandske kommune.
Lad mig blot begynde med et citat af Jeppe Aakjær: “Din egen dag er kort,
men slægtens lang, læg ydmygt øret til dens rod forneden, årtusind toner op i
gråd og sang, mens toppen suser imod Evigheden.”
Det er en af mine pointer. At mange af os jo langt fra går rundt og tænker på
slægtsbånd og lokalhistorie i hverdagen. At vi måske ikke engang sætter os ind
i vores lokale egns historie, eller lærer vores børn om den. Men jeg er sikker
på, at der indeni langt de fleste af os, er noget grundlæggende, der ydmygt
anerkender slægternes kampe og deres betydning for, hvor vi er i dag. For uden
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vores slægt var vi her jo ganske enkelt ikke.
Når vi i vores materielle hverdag har travlt med at bekymre os om egentlige
ligegyldigheder, der er kommet til at fylde en stor del af vores liv, når vi har
travlt med at kræve “vores ret” i alle tænkelige - og utænkelige sammenhænge,
så mener jeg, det er sundt, at standse op og tænke på vores rødder, de udfordringer de har stået overfor, og de kampe de har kæmpet.
Tradition for politik
Foruden landbrugsdrift er politik en anden ting, der løber i slægtens årer. Min
oldefar Kr. Tovborg Jensen (min fars bedstefar) var medstifter af det af Det
Radikale Venstre i 1905, og var endvidere landsformand for partiet i 19141920.
Der har gennem mange år været tradition for, at man i min familie er politisk
aktiv. At have politisk aktive forældre var også en del af min barndom. Min
far, Kristen Touborg, var igennem knapt 20 år kommunalpolitiker i Lemvig
og blev i 1994 medlem af Folketinget, hvilket han fortsat er i skrivende stund.
Min mor, Anna Marie Touborg, var ikke politisk aktiv på samme vis mens jeg
boede hjemme. Hun var engageret i menighedsrådet, fredsarbejde, lærerkredsen og lokalarkivet. Efter vi børn flyttede hjemmefra, har hun været valgt som
medlem af Ringkøbing Amtsråd og siden som medlem af bestyrelsen i Region
Midtjylland. Hun stoppede som aktiv politiker ved det seneste valg.
Min søster, Karen Touborg, har været medlem af kommunalbestyrelsen i Mariager Fjord og er nu spidskandidat for SF i Ålborg ved det kommende folketingsvalg.
Min bror, Thomas Touborg, har aldrig været partipolitisk aktiv. Om ham plejer
vi at sige, at han mangler et gen - politikergenet.
Inspirationen til at blive politisk aktiv er utvivlsomt kommet fra mit barndomshjem. Men påvirkningen skete ikke i særlig stor grad på grund af mine
forældres direkte engagement i politik. Jeg mener selv, at det i højere grad
skyldes, at vi i altid har talt meget om værdier både direkte og indirekte.
Når vi havde oplevet noget, hørt noget eller læst noget, så blev det lystigt
drøftet over middagsbordet, og enhver gav sin mening til kende. Når vi som
børn gjorde mindre heldige ting (som børn ind imellem gør), blev vi udfordret
til at reflektere over, hvad der havde ledt os til den aktuelle handling, og i den
sammenhæng også overveje om vi kunne/burde have handlet anderledes.
Vi er opdraget til at stå til ansvar for vores handlinger og til at stille krav til
os selv såvel som til andre. Vi er opdraget til at have en mening og give den
til kende. Og så er vi blevet opdraget til at være socialt ansvarlige. I mange
år fungerede vores hjem som en base for flere af de lokale børn og unge, som
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havde problemer i skolen eller hjemme. De kom på gården i deres fritid, og
indgik naturligt i vores hverdag. De deltog i arbejdet, deltog i måltiderne og i
diskussionerne.
Gården, jeg kommer fra, har været i familien i generationer. Det er en gammel vandmølle bygget i 12-hundrede tallet. Der eksisterer den dag i dag, på
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, et Kongebrev fra 1412 stemplet og
underskrevet af Kong Erik VII af Pommern (1382-1459), hvor han giver sin
tilladelse til, at det lokale kloster kan hente træ fra Skanderborg skovene (ca.
120 km væk) for at bygge en vandmølle, Klostermølle i Gudum. Træet blev
hentet på stivvogne med stude for, så det var ikke bare gjort på en dag eller to. Vandmøllen fungerede helt frem til 1956, hvor en oversvømmelse rev
møllehjulet af. I den sidste del af møllens funktionsperiode fra ca. 1925 til
1956 fungerede møllen som elektricitetsværk for den lokale landsby drevet af
min bedstefar. Den dag i dag fungerer møllen, den er restaureret udvendigt og
delvist indvendigt. Den er et af områdets fysiske kulturspor, og står åben så
forbipasserende kan kigge ind og få lidt historie med på sin vej.
Ansvar og tillid
I løbet af sygeplejestudiet blev jeg meget optaget af filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981). Løgstrups menneskesyn, hans tanker om næstekærlighed
og moralsk ansvar har fulgt mig de seneste cirka 15 år. Løgstrups forståelse af
næstekærlighedsbegrebet. Hans beskrivelse af hvordan enhver relation vi indgår i, har betydning for det menneske vi står overfor, er så essentiel i forhold
til, hvordan vi som mennesker påvirker hinanden. Det Løgstrup udfordrer, er,
hvorvidt vi er bevidste om den indflydelse/magt vi hver især udøver “Den
enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af
dets liv i sin hånd”.
For mig at se passer det godt med vores landkommuneværdier. Her har vi
mulighed for at komme hinanden ved. Her har vi mulighed for at tage vare på
hinanden. At bidrage til, at vi får det lokalsamfund, som vi ønsker vores børn
skal vokse op i. Her tænker jeg ikke på antallet af skoler eller hvordan busserne
kører, jeg tænker på hvordan vi behandler hinanden. Om vi tør blande os i
hinandens liv, om vi tør hjælpe, påvirke og opdrage på hinandens børn. Om vi
vil acceptere hinandens forskelligheder, eller om vi vil lade os fastholde i fordomme. Fordomme som er så begrænsende og ødelæggende for fællesskabet.
Hvis vi i stedet bliver bedre til at acceptere hinandens forskelligheder, vil der
opstå nye muligheder. Hvis vi møder hinanden med tillid frem for mistro, får
vi det bedste frem i hinanden, og vi vil blive bedre til at forstå det, der er lidt
anderledes.
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Jeg indledte med Jeppe Aakjær og vil slutte med et citat af ham. For hvis vi afslutningsvist kunne løfte blikket og kigge udenfor landets grænser: “Du puslingeland, der hygger sig i smug, mens hele verden brænder om din vugge” skrev
Jeppe Aakjær i 1916, og det er jo stadigvæk gældende. For helt ærligt, vi har
det jo godt. I det store billede har vi ikke noget at klage over i Danmark eller i
Lejre. Vi har ikke tilstande som i Egypten eller Libyen. Vi har ikke oversvømmelser eller brande som i Australien, vi har ingen jordskælv eller tsunamier. Vi
har tværtimod alle muligheder for at skabe et lokalsamfund funderet i tillid til
og oprigtig interesse for hinanden og for fællesskabet. Vi har alle muligheder
for at bygge videre på det kulturfundament vores forfædre har skabt til os. Vi
har ansvar for at bevare og udbygge det danske demokrati og de demokratiske værdier, vi kender i dag til glæde og gavn for os alle og for de fremtidige
slægter.
Borgmester Mette Touborg 2011
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Gudrun Børresen
Vejene ved Ejbys Strand har, som alle ved, personnavne
lige med undtagelse af Nagels Rende!
Som mange nok også ved, er det tidligere ejere, der
har lagt navn til vejene. De deler sig dog i to grupper:
navne på husmænd eller fiskere, der havde jordlodder
mellem strandvejen og stranden, og så nogle af de første
sommerhusejere samme sted: Ilsøe, Niels Klarskov og
Gudrun Børresen.
Anette Tonn-Petersen

Gudrun Børresen var blandt de første, og hun var kunstner ligesom familien Döcker/Henriques, der holdt til på Fjordvang. (se tidligere
artikler her i bladet)
Ligesom gamle Döcker, der byggede Fjordvang, var hun fra musikkens verden.
Men hvordan fandt hun dog her ud til Ejby, hvor hun købte ”Anne Dortes hus”,
og fik tinglyst skødet d. 13. maj 1918?
Før bilismen for alvor slog igennem, kørte man ikke bare omkring på må og få,
og forelskede sig i et hus eller en udsigt. Det skulle komme senere.*
Når Gudrun Børresen fandt frem til Ejby, har årsagen sandsynligvis været
personlige bekendtskaber på egnen, og selv om der stadig er ubesvarede
spørgsmål, er bekendtskabet samlet omkring Bigården og familien dér.
Lars Peter Petersen (Bigaard) var født 1869, og han overtog i 1897 slægtsgården og giftede sig i 1898 med Ingeborg. Parret fik 4 børn: Ingrid i 1899,
Olaf Rye i 1901, Gudrun i 1904 og Asger
i 1907.
L.P. Bigaard fik mange hverv gennem
årene, bl.a. som sognerådsformand, men
hans store lyst var at skrive, og han leverede mange artikler til Roskilde Dagblad
og til ”Jul i Roskilde”. Han skrev desuden en bog om Rye-Sonnerup sognes
Bigården
historie og ”Erindringer fra et langt liv”.
Mange i Ejby kender derfor historien om Frk. Børresen og dengang hun fik
kongebesøg, da den både kom i avisen, Jul i Roskilde og desuden er gengivet i
Eigil Hansens bog ”Ejbyfiskerne”.
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Kongelig Kapelmusikus Frederik Marke og Frue
Men hvordan opstod forbindelsen? Ja, ægteparret på Bigaarden var
musikalske, de havde begge været på højskole, så der blev sunget i hjemmet
ved sammenkomster. Deres ældste søn Olaf viste tidligt musikalske evner,
og han rejste allerede som 9-årig med Orødamperen fra Ejby Bro til Holbæk,
hvor han modtog violinundervisning hos musikdirektør Jørgen Nielsen. Denne
spillede i et orkester i Holbæk og sidenhen også i Tivoli’s Promenadeorkester.
Da Olaf var 16 – altså i 1917, kom han til København, hvor han modtog
musikundervisning hos kongelig kapelmusikus Frederik Marke.
I familien Bigaards fotomapper finder man familien Marke, og L.P. fortæller at
ægteparret besøgte dem mange gange i de 4 år hvor datteren Ingrid var huset
hos dem.
Frederik Marke var født i Jyderup i 1870, og havde en ti år ældre broder, der
ligeledes var musiker i København. Sidstnævnte havde to døtre f. henholdsvis i
1886 og 1888, der begge var pianistinder.
Når disse nævnes, er det fordi de måske kan være forbindelsesleddet!
Olaf blev senere optaget på D et Kongelige Danske Musikkonservatorium,
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hvor han fik violinisten Anton Svendsen som lærer.

Kender man historien om kongebesøget, ved man også at Frk. Børresen havde været Kronprins
Frederiks spillelærerinde. Men det
er nu ikke sandt.
Kronprinsens spillelærerinde fra
1911 til hans studentereksamen
i 1917 var pianistinden Lizzy
Hohlenberg, hvis korrekte fornavn
var Johanne Elisabeth. Hun var
født i 1883, og altså 28 år gammel
da hun fik ansvaret for at indføre
sin kongelige elev i musikkens
Olaf Bigaard på rotur i Bramsnæsvig
verden. Han havde et meget stort
musikalsk talent, omend han som andre teenagere ikke var specielt flittig til at øve sig.
Kronprinsens mor Dronning Alexandrine var selv meget musikalsk og
det var også klaveret, der var hendes instrument. Hun spillede sammen
med flere veninder og familiemedlemmer, og i 1915 tog hun initiativ til,
at et lille privat orkester mødtes og musicerede. Formålet var i høj grad,
at lade den nu 16-årige Kronprins få anledning til at dirigere, noget han
især var interesseret i.
Kronprinsen havde samme år stiftet
bekendtskab med kapelmester
Georg Høeberg, Det Kongelige
Kapel, og kom i mange år privat
i dennes hjem for at lytte til – og
studere musik.

Frøken Børresen med gæst ved Ejby
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Dronning Alexandrine tog altså
initiativ til at samle et lille orkester,
det første år med lidt blandet besæt-

ning, men derefter med to på klaver,
to førstevioliner, to andenvioliner, to
bratscher og to på cello.
I januar 1916 skrev dronningen til Frk.
Børresen, om hun kunne ”have lyst til at
deltage i en lille Musikalsk Sammenkomst som vi har hos os om Lørdagen fra
4-6 i Vintermaanederne? Vi har tænkt at
begynde paa førstkommende Lørdag og
vil spille ”Hebriderne” som vi ikke blev
færdige med i fjor.”
Kort og breve viser, at Frk. Børresen var
med i dette lille orkester indtil foråret
1920.
Det var altså i denne periode, at det
omtalte kongebesøg fandt sted ved Ejby.
Kronprinsens musiklærerinde
Bigaard fortæller hvordan kongeskibet
Frk, Hohlenberg
Dannebrog pludselig lå udfor Ejby, og
hvordan Kong Christian d. X og Dronning Alexandrine blev sejlet i land i en mindre båd, for derpå at begive
sig på besøg hos Gudrun Børresen.
Han fortæller også, hvordan hun til afsked i mangel af et Dannebrog
viftede med et rødt og et hvidt gardin. Det er ganske rigtigt, at hun efterfølgende fik et brev med tak fra dronningen, der mente at hun havde
vinket med et flag. Ellers takkede hun for den buket blomster Frk. Børresen havde sendt ud til Dannebrog med sin pige morgenen efter. Brevet
er sendt fra Marselisborg d. 11. juli 1919.
Var Gudrun Børresen, der var født i 1885, således ikke ligefrem lærer
for Kronprinsen, spillede de trods alt sammen igennem 5 vintre. Det
kan undre, hvorfor Bigaard udnævnte hende til Kronprinsens spillelærerinde, når han faktisk havde mødt den rigtige!
L.P. Bigaard opremser nemlig i sine erindringer de mange dejlige
musikere, der gæstede familien på Bigården, og her nævnes også Frk.
Hohlenberg, der er endda et foto af hende i et af familiens album. En
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anden af dem, der spillede
med Dronningen var Grevinde
Knuth, og hun kom ligeledes
på Bigården. Af andre gæster
nævnes pianisterne Viggo
Petersen, Lund Christiansen,
violinisten Frk. Svendsen, cellisten Gørling og operasangeren
Damgaard. Videre studier skal
Lille Rolighed fra haven
vise, om der simpelthen var
tale om en hel flok konservatoriekammerater til henholdsvis Frk. Børresen, søstrene Marke, og Frk.
Hohlenberg, der var nogenlunde jævnaldrende..
Andre musikere, der kom på Bigaarden, var angiveligt sønnen Olafs
konservatoriekammerater bl.a. Erling Bloch, Hans Kassov og organist
Engelbrecht.
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Da Gudrun Børresen købte det gamle hus i 1918, døbte hun det ”Lille
Rolighed” og fik arkitekt Tvede til at ændre og udbygge det. Det praktiske blev foretaget af tømrer Eriksen fra Kirke Hyllinge, der mange år
efter var fast hjælp på reparationer og forandringer.
Huset blev udvidet, nytækket og forsynet med havedør og skodder,
og blev på alle måder
forandret, men blev
dermed også meget
idyllisk. Udsigten var i
forvejen fantastisk!
Her opholdt Frk. Børresens sig hele sommeren, og modtog mange
gæster. En af de faste
gæster var hendes bror
komponisten Hakon
Børresen og dennes
hustru Nanna. De
boede ellers i Skagen,
Gudrun Børresen sammen med stenhugger Niels hvor iøvrigt også Frk.
Olsen på en bænk ved Lille Rolighed
Hohlenberg havde
sommerbolig, ligesom
Kongeparret i nogle sommeruger tog ophold på Klitgården.
Når Hakon Børresen kom på besøg, gik de ofte op på Bigaarden for at
musicere. Da Lille Rolighed stod tom hen i vintermånederne, kunne et
klaver ikke overleve dér. Klaver havde man til gengæld på Bigården,
og familien dér nød godt af de to
søskendes spil, fx når en ny komposition skulle afprøves.
En af Gudrun Børresens jævnaldrende veninder musiklærerinde
Frk. Højer købte sammen med en
Frk. Smidt senere den lille ejendom Fire Elme på Ejby Strandvej,
Familien Bigaard ved gavlen af Frk.
og boede der om sommeren. De
Børresens hus
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tog sig i øvrigt af et vidunderbarn Mogens Fromberg, der også kom og
spillede i Bigaardens havestue.

Gudrun Børresen i 1963,
78 år gammel

Frk. Børresen var et smilende,
venligt, muntert og elskeligt menneske, som blev utrolig afholdt
på egnen. Hun fik flere gode
venner blandt de lokale, lige fra
de gamle fiskere ved havnen til
greven på Ryegaard. Hun var
også en børneven, og holdt selskab for egnens børn en eller to
gange hver sommer. Eigil Hansen
mindes, at sommeren først rigtigt
begyndte, når Frk. Børresen var
flyttet ind i Lille Rolighed.
I årene 1947 til 1956 var det
Mourits Hansen, der i lastbil
hentede Gudrun Børresen og hendes flyttelæs i København, hvor
hun boede på Skt. Annæ Plads.
Da Mourits og Asta overtog
købmandsforretningen på Ejby
Strandvej, måtte hun finde anden
kørelejlighed.

I 1972 var Gudrun Børresen blevet 87 år, og i efteråret lod hun landsretssagfører Heise forestå salget af Lille Rolighed. Han tilbød det
til Allan Augsburg og domkirkearkitekt Wilhelm Wohlert, og det var
sidstnævnte, der købte det for 180.000 kr. Skødet blev tinglyst d. 17.
december 1972.
Frk. Gudrun Børresen døde i 1976, og hendes assistent/husbestyrerinde
(?) Karen Kraft afleverede hendes lille samling af breve fra Dronning
Alexandrine og Kronprins/Kong Frederik til Rigsarkivet.
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Efter 2. verdenskrig blev folk bogstavelig talt mere mobile, og kunne
godt falde for en smuk udsigt på deres udflugt. Det gjorde Allan Augsburg på et orienteringsløb i 1956: Han og en kammerat kom kørende til
Ejby Havn om natten og så månen stå over Bramsnæs. Det var så flot, at
den unge bilist dagen efter smed et visitkort i postkassen ved de to huse
han fandt smukkest, med det kække spørgsmål: Må jeg købe Deres hus?
Han hørte selvfølgelig ikke fra ejerne!
Det ene hus var Frk. Børresens, det andet Fru Wismars, dét hus han
mange år efter købte og stadig bor i.
De ubesvarede spørgsmål om Frk. Gudrun Børresens musikeruddannelse og karriere, forventer jeg at have fået afklaret inden maj måned.
Søndag d. 15. maj kl. 15 afholdes der en historisk koncert i Lyndby Kirke: ”Gudrun
Børresen in memoriam”. Her vil elever fra Lejre Musikskoles klassiske talentlinje,
og organist Ellen Karberg spille musik af Hakon Børresen, og jeg vil fortælle om
Frk. Børresen og hendes musikerliv hér og i København.

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

Kun ét nummer
2030 1243
Til alle opgaver
info@jl-service.nu
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Bussen

Jette Klarskov Orloff

På stranden neden for skrænten for enden af Niels Klarskovsvej ligger et lille hvidt sommerhus. Der er tilstræbt
en vis ensartethed over det ydre, men man kan nok stadig se, at det ikke er bygget på én gang. Og faktisk har
det ændret udseende en del fra tyverne til i dag.
28.03 1920 sælger Kristine Noer, enke efter husejer
Marcus Pedersen Noer, matrikel 23 b, Ejby By, Rye
sogn til kommunelærer N. Klarskov Jeppesen, København.

Matrikel 23 b er den matrikel, som grundene på Niels Klarskovsvej er udstykket fra. Kommunelærer N. Klarskov Jeppesen var min farfar, født 1885 og
død 1953.
Han havde i forvejen et af strandens
første sommerhuse, matr. 28c, det stadig
svenskrøde hus nede på stranden, som
han 1946 solgte til læge Ilsøe, hvis familie endnu ejer huset. Og som siden har
lagt navn til vejen.
Grunden til, at min farfar, usædvanligt
for tiden, havde sommerhus så langt fra
hjemmet i København, var, at han og
hans kone Marie begge kom fra gårde
på Kyndeløse mark. Men min farfar
ønskede ikke at blive landmand. Han uddannede sig til lærer og blev senere forstander på et optagelseshjem i Emdrup
for drenge. Inden familien i 30erne fik
bil, tog de toget til Holbæk. Der hentede
en fiskerkutter dem. Og kurvekufferter
m.m. blev på en garntrillebør kørt langs
stranden hen til huset. Her tilbragte min
far, Helmer, født 1917 og hans bror,
Aage, født 1910, deres sommerferier.
Billeder viser stejlepladsen syd
for familien Hansens bådehus, nu Lidt efter lidt udstykkede min bedsteSælhuset. Bag det anes min bedfar grunde af 23 b. Han forærede tre til
stefars, nu Ilsøes sommerhus.
familiemedlemmer, solgte til venner
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af familien, til naboer på Østerbro og i 1925 og 1927 til to fiskere fra Ejby
Mark, Ernst Nielsen og Anders Hansen. De byggede hver et helårshus, Ernst
oppe ved Strandvejen, Anders det røde murstenshus ved siden af. Sidenhen
udstykkede de begge en lod fra deres grunde, så der nu er to huse imellem.
Andre af de oprindelige købere foretog lignende udstykninger, således at Niels
Klarskovsvej nu har flere ret små grunde.
Den første matrikel solgte min bedstefar i august 1924 til min fars skolekammerat og bedste ven, Svend Nørholm Olsens, far. Selv beholdt han 23l (nu
delt i l og s, Niels Klarskovsvej 7 g 9). Her byggede han et sommerhus i røde
mursten sidst i krigens år til afløsning af det på stranden. Formelt var huset en
garage, med en bred port/dobbeltdør i gavlen mod Niels Klarskovsvej, da man
ikke måtte bygge sommerhuse under krigen. Sidenhen skulle den fungere som
garage, da det var hans hensigt at bygge et helårshus på grunden, når han gik
på pension.
Tidligere har jeg ikke forstået, hvorfor han kunne foretrække en grund i
3.række for en strandgrund, om end der dengang var udsigt over vandet. Nu
hvor jeg er selv er i tresserne, forstår jeg lidt bedre, at han foretrak at kunne
køre til sit hus og ikke skulle ned ad en skråning på gåben.
Det skal man nemlig for at komme til den grund, som jeg nu har, matr. 23d,
Niels Klarskovsvej 13.
På denne grund stod der til ca. 1950 en bus. Birger Jarnvig, født 1922, fætter til Eigil Hansen, har fortalt mig, at han som ca. femårig så den blive rullet/
firet ned ad skråningen. Den var anbragt på et fundament, fik på et tidspunkt
tilbygget køkken bagtil mod nordøst og et miniværelse mod sydøst. På billede
1-2 kan man se, at der er ganske ubebygget mod syd, hvor nu pavillonen ligger.
Og ikke en busk eller et træ. Bussens langside vender mod vest.
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Billederne er formentlig fra ca.1929, at dømme efter alderen på de afbildede
børn, hvoraf min far er den ene. På billederne kan man desuden se, hvordan
huset er bygget op omkring bussen. Bussens metal og alt træværket var malet
svenskrødt, som de fleste sommerhuse dengang.
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Hvorfor bygge et hus uden om en bus?
Formentlig har bussen stået uden tilbygning i nogle år, men så er den blevet for
trang. Og ikke noget med ”brug og smid
væk”. Nej, vi bygger da bare til. Bussen
havde en fordel i forhold til tidens sommerhuse: den havde store vinduespartier. Således fik man udsigt mod vandet
mod vest, havnen mod nord og bunden
af vigen mod syd.
I 1950 fik min far, Helmer Klarskov
Jeppesen, arkitekten Ole Wunsch til at
tegne en tilbygning. Den blev forskudt
fremad mod stranden i forhold til bussen, således at vi stadig har udsigt til tre
verdenshjørner og med vinduer inspireret af bussens jvf. tegning . Samtidig
blev bussens indre og front fjernet, så
huset fremstod som en helhed mod
vandsiden.
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I 1977 blev resten af busdelen fjernet i forbindelse med endnu en tilbygning
ind mod skrænten, mod øst. Den eneste rest af det oprindelige er fundamentet,
som en del af det nye hviler på, og hesteskoen, som ses på billede 1.
I min tidligste barndom boede vi først tre, så fra 1948, da min bror Torkel
blev født, fire i bussen om sommeren. Man entrede bussen via træstigen,
der ses på billederne og kom så ind på bussens bagperron. Derfra var der et
trin op til bussens krop, der fungerede som stue. Den havde de oprindelige
brune lædersæder, et meget smalt spisebord med klapper for enderne, specielt
fremstillet til at kunne stå mellem sæderne, et lakeret træloft med tværbånd og
bagagehylde med glaslåge i hele bussens længde. Heroppe befandt sig alskens
spændende ting, som kom frem på regnvejrsdage. Også en ekstrafin skotskternet silkehårsløjfe, som jeg fik i mit våde hår som trøst, da jeg som fireårig tudbrølende kom ind efter at være faldet i vandet fra broen på en stormvejrsdag.
Jeg havde forbud mod at gå ud på den alene. Men det gjorde jeg altså alligevel,
gled på den våde bro, faldt i, men blev skyllet op på strandstenene.
Der var ret trangt i stuen, og man havde da også bevaret bussens emaljeskilt:
Gør plads for udstigning. Det smalle spisebord gør stadig god fyldest i huset,
skiltet er forsvundet.
Lys og varme kom fra petroleumslampe og petroleumsovn. Mælkemanden
kom kørende hver dag, og når han ringede med sin klokke, styrtede vi op ad
skrænten med emaljespande til mælk og fløde. De blev holdt kolde i en rørlagt
kilde. To gange om ugen kom slagteren, hvis varer vi opbevarede i et flueskab i
en slags kælder gravet ind i skråningen bag køkkenet. Derudover kom Fristrupbageren to eller tre gange, bl.a. med syrligt landbrød og søde rosenbrød.
Jordbær købte vi på Agnes og Lauritz Henriksens husmandssted på det, der
nu hedder Ejby Strandvej. Hindbær hos Anders Hansens søskende, Thyra og
Holger Hansen i Ejby. Resten kunne vi få hos købmanden, der også havde en
telefon, man kunne låne mod betaling.
Affald sorterede vi i tre bunker: en som kunne komposteres, en anden som
kunne brændes og en uforgængelig (f.eks. porcelænsskår og ølkapsler), som vi
gravede ned. Ligesom toiletspanden. Vi havde en vingepumpe i køkkenet, så vi
havde vand inde.
Sådan set gik det fint, og vi havde aldrig bekymringer og problemer med
sprængte vandrør, vandlåse o.s.v. Men det er da bekvemt med vandværks-
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vand, der bare kommer af sig selv, når man åbner hanen. Og elektricitet og
kakkelovn, som vi fik i forbindelse med 1950- tilbygningen.
Vejene havde ikke navne, derfor fik husene tit et. Vi havde et banner, hvor der
på rødt stof var applikeret ”Hytten” med store, hvide bogstaver. Men det nyttede ikke noget: Vi var og blev ”Bussen”.
Længere henne ad stranden, på det areal, der nu er den kommunale strand, helt
nede ved vandet, nord for Nagels Rende, stod en sporvogn. Den tilhørte Agnes
og Lauritz Henriksen og blev lejet ud om sommeren. Vand tog lejerne i den
kilde, der dengang løb i en grøft langs Nagels Rende. Agnes og Lauritz udstykkede senere deres husmandssted, stykket vest for Strandvejen og nord for
Nagels Rende. Nagels Rende var den eneste vej på stranden, der havde et navn.
Det blev heldigvis bibeholdt, da alle veje skulle have navne. Dengang var
udtalen dog ”nauls” - som jeg, vist efterhånden som eneste, halsstarrigt bliver
ved med at sige.
Nu er både sporvognen og bussen forsvundet, og det gør stranden mindre
særegen, men er vel en æstetisk forbedring. Men mindet om dengang man
brugte, hvad man havde for hånden, ses stadig i tingbogen. Således fortæller en
grundejer på Nagels Rende, at der hviler den servitut på hendes grund, at der
ikke må opstilles udrangerede busser eller sporvogne på den.
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Hjertestarter er opsat i havnen
Grundejerforeningen Bramsnæsvig har sponseret og
taget initiativ til opsætning af en hjertestarter i Ejby
Havn. Ejby Fiskernes Brolav medvirker til opsætning og
vedligeholdelse, og lægger strøm til hjertestarteren.

Steen Skyggebjerg

Hjertestarteren hænger i et skab udvendig på toiletbygningen i havnen. Der er tilsluttet strøm for at holde
hjertestarteren frostfri og klar til start. Det er vigtigt, at
batterierne er helt funktionsdygtige, så reaktionstiden til
elektroderne er mindst mulig.

Hjertestarteren – eller defibrillatoren, som den hedder med et fint ord - er af en
rigtig god kvalitet. Mærket er ZOLL AED Plus.
Den har en unik brugergrænseflade, som kombinerer dansk stemmevejledning
og grafiske illustrationer. Den coacher førstehjælpere gennem hvert skridt på
vejen og hjælper dem til at gøre de vigtigste ting - og til at gøre dem korrekt.
Hjertestarteren analyserer selv hjerterytmen og meddeler, om der skal afgives
stød, eller om der ikke bør afgives stød. En stor hjælp i en vanskelig situation.
Hjertestarteren hjælper tillige førstehjælpere med at udføre hjertemassage.
En stemme i apparatet giver vejledning som ”tryk hårdere” eller ”god hjertemassage”, og hjælper endvidere førstehjælperen til at følge den anbefalede
frekvens på 100 kompressioner per minut.
Andre hjertestartere kræver korrekt placering af to elektroder. AED Plus introducerer en ny elektrode, der samler to elektroder i én. Det gør placering af
elektroden lettere og hurtigere.
Interesserede kan læse mere om hjertestarteren på www.hjertevagt.dk. Her kan
man finde brugervejledninger, og se demo- og træningsvideoer.
Lad os krydse fingre for, at der ikke bliver brug for hjertestarteren – og at den
kan hænge i fred for hærværksfolk og tyvagtige personager.
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w @ l t h e r
ejendomsmægler • jurist • økonom
i én og samme person

Gl. Køge Landevej 581
2650 Hvidovre – Danmark
Telefon : 36 78 42 83
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Info- møde om indbrudssikring
Den seneste tids indbrudstyverier som har plaget vores
område, gør det aktuelt at udbrede information om,
hvordan man bedst garderer sig mod dette tiltagende
uvæsen.

Hans Ove Laugesen

Under denne overskrift holdt vi i Bramsnæsvighallens cafeteria d. 1. dec. 2010 et infomations møde om,
hvorledes man bedst muligt kan sikre sin bolig og sit
boligområde mod indbrud.

Vi benyttede os af et tilbud fra Midt- Vestsjælland politis forebyggelsessekretariat, hvor de tilbød at medvirke ved et info-møde om hvorledes vi bedst sikrer
os mod indbrud.
Fra Midt-Vestsjællands politi kom Johnny Winther og gav en grundig information om
emner som:
•
•
•
•

Indbrudssikring
Nabohjælp
mærkning af indbo
digital registrering

Hvis nogen I jeres foreninger også har interesse i at arrangere et lignende
møde, kan vi anbefale jer at kontakte Johnny Winther, mail adresse:
jsw002@politi.dk
Grundejerforeningen Præstholmgårds Vænge
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Toyota Holbæk
Niels H. Ebdrup Automobiler A/S
Tåstruphøj 1 - 4300 Holbæk

KLINIK FOR FODTERAPI
V. Stats. Aut. Fodterapeut
Mette Nielsen
Gitte Skøtt

Sæbyvej 2 - 4070 Kirke Hyllinge - Tlf: 46403280
Behandlinger: Fod-, bøjle- og indlægsbehandling.
Gavekort udstedes.
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Siden sidst fra Grundejerforeningen Bramsnæsvig
Nyt langs stranden
Grundejerforeningen Bramsnæsvig har i løbet af 2010
haft et produktivt samarbejde med Lejre Kommune,
Natur og Miljø, i forbindelse med kommunens ønsker
og planer om synliggørelse af de rekreative værdier i
vores område, primært langs stranden. Ikke alle projekter er fuldt afsluttede i skrivende stund (marts 2011),
men langt nok til at berette om i dette 2011-blad.
Steen Skyggebjerg

Afmærkning af stien langs stranden
Lejre kommune har intentioner om at synliggøre Fjordstien langs Bramsnæs
Vig. Der opsættes derfor afmærkning langs stien, der dels skal lede vej, dels
orientere om reglerne for færdsel på stien.
Afmærkningen starter i syd ved Ejby Strandvej nr. 3, leder ned over markerne
til stranden ved udflugtsområdet, og leder ved egestolper med piktogrammer helt op til Kyndeløse
Nordmark. Afmærkningen
tydeliggør alene ved dets
tilstedeværelse, at offentlig
adgang langs stranden er
tilladt. Ved Ejby Havn leder
afmærkningen over havnearealet, og umiddelbart nord
for havnen atter ned på
stranden, så der ikke opstår
tvivl om stiens beliggenhed ud for husene nord for
havnen.
Afmærkningen er suppleret
med piktogrammer, der taler
deres eget tydelige sprog
om, hvad der er tilladt, og
hvad der ikke er tilladt, alt
som beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 22:
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Kapitalpension eller ratepension?
Din personlige rådgiver kan give dig svaret. Der findes flere forskellige måder at spare op til pension på, og det kan være svært
at vælge. Sammen med din personlige rådgiver kan du finde den
løsning, som passer til netop dig.
• For at få din personlige rådgiver skal du være med i vores Fordelsprogram. Kom ind i filialen. Eller læs mere på vores hjemmeside.
Gør det muligt
Kirke Hyllinge Afdeling
Sæbyvej 3
46 40 40 92
nordea.dk
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•
•
•
		
•
•

Du må kun færdes til fods. Adgang sker på eget ansvar.
Du må ikke cykle, men gerne trække din cykel.
Hunde skal føres i snor 1. april – 30. september. Hvor der er græssende
husdyr, skal hunde altid føres i snor.
Ridning er kun tilladt fra 1. september til 31. maj.
Ophold og badning er ikke tilladt nærmere beboelse end 50 meter.

Afmærkningen suppleres ved Specialskolen Bramsnæsvig og ved Ejby Havnevej med skilte, der i ord redegør for retningslinjerne. Skiltene præciserer
tillige, at der er tale om strandarealer, der ejes af grundejerne langs kysten. Stien er altså ikke, som mange tror, offentlig sti i vejlovens forstand, men private
ejendomme åbne for offentligheden i henhold til naturbeskyttelseslovens § 22.
Det nytter derfor ikke at klage til kommunen, hvis passage vanskeliggøres af
overskyllede eller bortskyllede arealer, eller af grundejernes råden over arealet,
f.eks. ved beskæring af bevoksning.
Et lille opråb:
Bemærk, at de sten, der ligger på stien fra Specialskolen Bramsnæsvig til
Ejby Havnevej, er udlagt manuelt af hensyn til bevarelse af en kloakledning
i strandarealet. De hjælper behændigt også til at sikre et fodgængervenligt
stiareal. Men hvor sjovt det end er at kaste sten i vandet, er det ikke videre hensigtsmæssigt. Det skader på sigt kloakledningen, og forringer forholdene for de
gående. Kast de sten, der ligger på vandsiden af de store kampesten – de skal
nok blive skyllet tilbage – men bevar stien.
Fjordstien anviser også en cykelrute, men den er ikke sammenfaldende med
stien for gående. Fjordstien for cyklende er henlagt til Ejby Strandvej.
Området ved sejlklubben
Kommunen har renoveret arealet ved sejlklubben. I kommunens blad ”Naturforvaltning 2010” skriver den:
”I Ejby ligger et lille kommunalt strandareal ud til Isefjorden. Gennem mange
år har der været badning og sejlsportsaktiviteter.
Men gradvist ændrede området karakter, oplæg af både bredte sig, biler parkerede på det sparsomme areal, gamle skilte stod spredt, og området virkede
rodet og ikke særlig indbydende.
I to år har der været arbejdet på en renoveringsplan for området, der skal bidrage til et attraktivt og skønt sted ved Isefjorden. Kommunen, Bramsnæs Sejlklub og Vejlauget Nagels Rende har gennem hårdt arbejde, præget af gensidig
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Skibby Apotek
Hovedgaden 40 • 4050 Skibby
Tlf 47 52 82 42 • Fax 47 52 84 46
skib130@apoteket.dk - www.skibby.netapotek.dk
Jægerspris Apoteksudsalg Hovedgaden 42 A 3630 Jægerspris
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respekt, nu lavet en plan, som skal realiseres i 2010.
Området deles i et strand- og picnicområde og et sejladsområde. Parkering skal
foregå på Ejby Strandvej, bådeoplæg skal ske inden for afmærkede felter, og
der oprettes et bådelaug.
Der bliver også særlig plads til kørestolsbrugere. Områdets græsdække renoveres, borde og bænke sættes op, ligesom helt ny skiltning samles på én
stander. Udsigten fra den markante skrænttop genskabes og beplantningen får
en tiltrængt beskæring. Området skal indvies til sommer 2010 under navnet
Bramsnæs Strand.”
Renoveringen er nu gennemført, og den nye informationstavle orienterer på
den ene side om områdets seværdigheder, på den anden side om reglerne for
ophold m.v. Der er bl.a. opsat et kort, der tydeliggør, at planende sejlads ikke
er tilladt nærmere kysten end 200 m, det vil reelt sige i hele Bramsnæsvig. Et
tilsvarende skilt vil også blive opsat ved havnens slæbested.
Stier til stranden
Der har i 2010 været en del skriverier i den lokale presse om adgangen fra Ejby
Strandvej til stranden. Fra hvilke veje er der adgang helt til stranden?
Grundejerforeningen har udfærdiget en grundig redegørelse om problematikken, og drøftet sagen med Lejre Kommune. Kommunen vender pt. de sidste
sten, men resultatet forventes at blive, at der er offentlig adgang fra følgende
veje til stranden:
•
•
•
•

Gudrun Børresensvej (Kirkestien).
Niels Hansensvej (uanset låge ved stranden).
Bramsnæsvigvej (pt. ikke muligt pga. bevoksning).
Nagels Rende.

Kortbilaget i lokalplanen er ikke korrekt. Nærmere redegørelse bringes i
2012-bladet.
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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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Autoriseret Kloakmester
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Alt i tømrer- &
snedkerarbejde udføres
Tilbygninger &
Ombygninger
Renovering & Reparation
Køkkenmontering

Buen 2, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 41 40 65
Bil: 23 37 52 42
Fax: 46 41 40 75

E-mail: lh@henriksen-byg.dk
www.henriksen-byg.dk

Sonny Boy
Sonny Andersen & Grethe Jensen
Bestillinger modtages til festlige lejligheder

Langtved Ishus
Munkholmvej 325 . 4060 Kr. Såby
Tlf. 2035 7035
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OBS!
Meddelelser fra grundejerforeningerne
Bramsnæsvig:
Generalforsamling søndag d. 29. maj kl. 10.00 i Bramsnæs Sejlklubs hus ved Nagels
Rende.
Mødet starter med årets gæstetaler, der er vores borgmester Mette Touborg. Dette
efterfølges af en spørgerunde!
Herefter finder selve generalforsamlingen sted som afholdes i h. t. vedtægternes § 4.
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Herefter giver grundejerforeningen en lettere fast og flydende anretning.
Som bekendt, og nu yderligere bekendtgjort ved opslagstavler, er planende sejlads
forbudt i Bramsnæsvig!
Det vil være en stor hjælp for politiet, hvis man fotografere eller filmer sådan sejlads
og aflevere det, til Roskilde Politi (se adressen bag i bladet).
Det skal naturligvis tydeligt fremgå af billederne, at de er taget i Bramsnæsvig samt
indeholder datering.
Bådtype og indregistrerings nummer på bil og båd trailer der har bragt den til havnen,
vil være rigtigt godt men meget vanskeligt, idet det kræver et besøg i havnen eller i
sejlklubben!
Det bedste er naturligvis hvis en samtale med ejeren alene kan løse det.
En sidste udvej, hvis problemet bliver stort, er at vi via vores lokale politi, (se adressen
bag i bladet), får etableret et samarbejde med Politiets Maritime enhed, der allerede
har arbejdet i Holbæk fjord i 2010.
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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.
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.
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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
Kontonummer: 0333 2551 568 612

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 - 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			
E-mail haj004@politi.dk

Roskilde Politi
Skovbogade 3
4000 Roskilde
Telefon 46 35 14 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

51

N

Nu skinner solen hos
Statoil i Kirke Hyllinge!
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Statoil • Eleverdamsvej 232 • 4070 Kirke Hyllinge
52

