
1

2 0 1 4

1

2 0 1 1
 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, 

Grønhøj og Præstholmgårds Vænge



2



3

Indholdsfortegnelse

En sort slave satte skræk på egnen. .................................................................... 4

Vejlaug? .............................................................................................................. 9

Et oplevelsescenter ved Munkholm ................................................................. 11

Margit Zoega del. 2 ..........................................................................................14

Indlæg til Bramsnæsvigbladet fra Mette Touborg ...........................................43

H. P. Jensen Fisk
Man kan leve af fisk men ikke uden!
  

Fiskehandler 
Henrik Jensen 24 47 98 73
Haredalen 3. 3390 Hundested
  

Hver tirsdag ved Netto i Ejby kl. 12.30 – 13.00
Hver tirsdag ved Super Best  i Kirke Hyllinge kl. 13.15 – 14.15



4

En sort slave satte skræk på egnen.

Af Flemming Damgaard Larsen, medlem af Folketinget og lokalhis-
toriker.

Danmark, som slavenation er velkendt og velbeskrevet.
Danmark var verdens første nation, der gav slaverne fri. 
Det skete på De danskvestindiske Øer, Sankt Thomas, 
Sankt Jan og Sankt Croix, hvor slaveriet ophørte i 1848. 
De tre danskvestindiske øer solgte vi i 1917 til USA, 
hvormed den egentlige forbindelse mellem Danmark og 
De danskvestindiske Øer ophørte. Men der findes stadig 

mange forhold på øerne, der minder om danskertiden. Det være sig dansk 
arkitektur, gadenavne, danske begravelsespladser, personnavne, de danske 
helligdage, som stadig holdes i hævd med meget mere. Der er både på de tre 
øer og i Danmark gang i planlægningen af arrangementer i anledning af 100-
året for ophøret af forbindelsen om tre år. 

Flemming Damgaard Larsen

Slaveri i sukkerplantage, som Abraham Sortenstjerne kom fri af.
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På flere måder har der også været forbindelse 
mellem øerne og egnen her. En af disse var ret så 
speciel. Det vil jeg beskrive nærmere nedenfor.
Frederik Christian Rosenkrantz (1724 – 1802) var 
herremand på Ryegaard med flere godser, blandt an-
det, Trudsholm, Egholm og Krabbesholm, fra 1762 
til sin død 1802. Det er ham, hvis initialer vi ser på 
taget af Rye kirketårn. Frederik Christian Rosen-
krantz købte engang i 1750’erne, af en skibskaptajn 
Møller, en dreng der ikke var fri, altså var født af 
slaver på Sankt Croix og dermed også selv havde 
slavestatus. Den sorte dreng var født omkring 1749 
på Sankt Croix og kom nu til Danmark. 

Frederik Christian Rosenkrantz oplyser selv, at dren-
gen, der får navnet Abraham Sortenstjerne, oplærer han i kristendom, og giver 
ham kundskaber, der kan gøre ham duelig til opvartning og anden tjeneste i et 
hus eller på et gods. Han har lært kogning og bagning, at spille på forskellige 
instrumenter samt ride og skyde. På den måde mener Rosenkrantz, at han har 
sikkert sig at Abraham Sortenstjerne kan føre et hæderligt liv. Men det skulle 
gå helt anderledes.
Abraham Sortenstjerne blev 11. november 1778 gift i Rye Kirke med Ane 
Kiærulf og Rosenkrantz installerer parret i et markhus, Sylehuset, i Sæby, der 
jo også hørte under Rosenkrantz via ejerskabet til Egholm og Krabbesholm. 
Her blev Abraham Sortenstjerne skytte. 

Abraham Sortenstjerne var før han blev gift ”på afveje”, da han uden for æg-
teskabet fik en datter,  Ane Cathrine Sortenstjerne, i 1777 i Ferslev med Lene 
Larsdatter.  

I ægteskabet med Ane Kiærulf får Abraham Sortenstjerne børnene: 

 1. Susanne Sortenstjerne, født 1779 i Sæby
 2. Frederik August Sortenstjerne, født 1781 i Sæby
 3. Frederikke Dorthea Sortenstjerne, født 1785 i Sæby
 4. Ivar Sortenstjerne, født 1789 i Sæby
 5. Marianne Sortenstjerne, født 1793 i Sæby
 6. Hans Peter født 1796 i Sæby. 
 

Frederik Christian Rosen-
krantz, der købte Abraham 
Sortenstjerne
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Det hele ser godt og harmonisk ud. Men så sker der noget forfærdeligt for 
ham i 1801. Det blev afsløret, at han og den ældste søn, Frederik August,  er 
med i en bande, der laver tyveri i omegnen. Bandens hovedmand er en Joseph 
Groos. 

Bandemedlemmerne blev dømt ved Lejre herreds Extra Ret juleaftensdag 
1801. Abraham Sortenstjerne blev dømt til 1½ års arbejde i Forbedringshuset 
og sønnen, Frederik August  til 2 års arbejde i Forbedringshuset. Abraham 
Sortenstjernes hustru,  Ane Kiærulf blev allerede ved anholdelsen af sin mand 
og søn, så sorgfuld over dette, at hun tager sit eget liv ved at drukne sig. I 
oktober 1801. Tilbage sad bl.a. 3 børn på 12, 6 og 5 år.  

Rosenkrantz skriver at drik og spil har fordærvet Sortenstjerne. Han skriver 
også at de tre mindreårige børn har han taget sig af ved ”at udsætte dem til 
opdragelse”. 

Men så træder Frederik Christian Rosenkrantz i karakter og skriver 13 marts 
1802 en benådningsansøgning til Kongen for at få Sortenstjerne og sønnen ud 
af Forbedringshuset på Christianshavn. Rosenkrantz skriver bl.a.: ”Et men-
neske, som ved sin fødsel var bestemt til slaveri, har jeg søgt at gøre lykkelig 
for sig selv og nyttig for staten og sine medmennesker; men min hensigt er 
mislykket”. Man sporer tydeligt Rosenkrantz´ skuffelse. 

Rosenkrantz skriver videre, at ved frigivelse af Sortenstjerne og sønnen, vil 
han foranledige dem sendt til Sankt Croix, da han ikke kan have dem i sin 
tjeneste og for befolkningen vil de være til foragt og skræk, da der på egnen, 
af den bande, frygtes både mord og brand. Rosenkrants skriver også at han vil 
betale udgifterne ved deres rejse til Sankt Croix, samt sørge for underhold af 

Sortenstjerne til han får noget 
at lave. Sønnen derimod an-
ser han for at kunne klare sig 
selv, da Rosenkrantz tidligere 
har bekostet skrædderuddan-
nelse til ham i København. 

Benådningen  blev bevilget, 
men på den betingelse, at 
Rosenkrantz skal dokumen-
tere, at en skibskaptajn tager Sankt Croix hvor Abraham Sortenstjerne kom fra.
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de to med til Sankt Croix. Forinden er der også skaffet en erklæring fra sønnen 
om at han er villig til at følge med faderen til Sankt Croix. 

Benådningen blev bevilget af Kongen 6.maj 1802. Den 15.maj 1802 afgår 
Frederik Christian Rosenkrantz ved døden i København, så han nåede lige ak-
kurat at opleve benådningen. 

Om Sortenstjerne og hans søn kom til Sankt Croix og kom tilbage igen eller 
om de aldrig kom afsted, f.eks. på grund af forvirringen i forbindelse med 
Rosenkrantz´død, vides ikke. Men sikkert er det at Abraham Sortenstjerne blev 
gift igen i Danmark, nemlig i Kalundborg, Vor Frue Kirke, 12.juni 1813 med 
Ellen Olsdatter.
 
De får to overlevende børn:
 1. Charlotte Sortenstjerne, født 1816
 2. Caroline Sortenstjerne, født 1819
 
Så Abraham Sortenstjerne var stadig livskraftig, selvom han på dette tidspunkt 
var omkring 67-70 år.
 

Syrenvej 8, 4050 Skibby

Tlf.: 30 45 59 41 / 40 60 87 31 / 47 52 87 41
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FDM Kvalitetskontrol

Abraham Sortenstjerne dør også i Kalun-
dborg. Det sker 16.oktober 1831 og han 
bliver begravet fra Vor Frue Kirke i Kalun-
dborg 20.oktober 1831.
Af hans 9 børn, der overlevede de første 
leveår, var det ikke alle der blev voksne 
eller stiftede familie. Men ihvertfald den 
ældste datter, Ane Cathrine Sortenstjerne 
blev gift og bosatte sig i Englerup, hvor 
hun fik børn. En datter af hende igen 
stiftede familie i Holbæk. Derfor kan det 
ikke udelukkes, at der er efterkommere her 
på egnen, der besidder gener fra en sort 
slavedreng fra Sankt Croix, den tidligere 
danskvestindiske ø. Det kan der også være 
grund til at markere i forbindelse med se 
store arrangementer i 2017, 100-året for 
Danmarks salg af De Danskvestindiske 
Øer.

Vor Frue Kirke i Kalundborg hvor Abra-
ham Sortenstjerne blev viet anden gang og 
hvorfra han blev begravet.
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Vejlaug?

Siden udstykningerne vest for Strandvejen blev etabler-
et, har samfundet ændret sig meget.
Der blev dengang ikke tænkt på, hvilke besværligheder 
grundejerne blev påført, når vejene skal vedligeholdes.                                                                                                                              
Man kørte jo bare lidt nyt grus på, men kravene til  
vejkvalitet har ændret sig.
De fleste nyere grundejerforeninger har vedtægter, der 
bestemmer at man er fælles om udgifterne til fællesom-
råder. Det findes desværre ikke i Bramsnæsvig Grund-
ejerforening og må betragtes som umuligt at opnå, idet 

grundejerforeningen er stiftet før loven om tinglyst pligtigt medlemskab blev 
vedtaget. Dette resultere i færre medlemmer, hvorfor stiftelse af vejlaug er 
eneste løsning.
Alle der har prøvet  i en større gruppe , at opnå 100% enighed om en fælles 
udgift ved hvor vanskeligt det er. Det er måske ikke så smart at investere i at 
få en god vej ,som at få et nyt køkken eller en god ferie. Alligevel kan vi på 
Edvard Olsensvej vej se at det besvær og de udgifter vi har haft for 4 år siden, 
har været det hele værd.
Vi startede selvfølgelig med at det ikke var muligt , at opnå 100% enighed. 
Der skulle grundig information og kommunens medvirken til for at komme 
videre. 

Kommunens medvirken er gratis, hvis det er tale om et informationsmøde, 
men herefter koster det. Det vil være en god ide ,at få at vide , hvad man skal 
betale for kommunens ydelser!
 
Vi indhentede to tilbud ud fra de krav vi var blevet enige om. Herefter måtte 
vi, inden vi igangsatte arbejder oprette et vejlaug, med det formål at være i 
stand til at betale. Vedtægter mm. er standard og kan findes på nettet.
Arbejdet blev gennemført, på en tilfredsstillende måde ,og vi har ikke siden 
haft problemer med støv og afvanding, som vi faktisk havde kæmpet med i 
mange år. 

Forslag til opstart af vejlaug:
Prøv muligheden for at opnå enighed om nødvendigheden af at have et ve-
jlaug, der i al fremtid står for vedligeholdelsen.
Find ud af hvad der skal gøres ved vejen, og hvad det koster.
Det er vigtigt at vejkassen/bunden er i orden

Hardy Hansen
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Det er nødvendigt at regnvand bortledes, ellers skyller materialerne væk.
Regnvandet kan i øvrigt være meget problematisk, for de parceller der ufrivil-
ligt modtager det, 

Vi har på Edvard Olsensvej vej valgt en overflade, bestående af knust granit, i 
en størrelse der ikke fanges af bilernes dæk. Det kan anbefales fordi det ser ud 
til at være en god og holdbar løsning. 

En løsning der er langtidsholdbar vil koste ca. 8-10000kr pr  parcel. Herefter 
vil udgiften være lav. 

Man kan gå ind på www.retsinformation.dk og se : lov om private fællesveje.
Her beskrives at man SKAL være fælles om vedligehold og afvanding, men 
desværre ikke hvordan man bliver enige 
 
Kom nu i gang! God fornøjelse.
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Et oplevelsescenter ved Munkholm

Cafe, festlokale, kanoudlejning, klatreskov og udsigt over fjorden 
er godsejer Johan Scheels ønske for et nyt oplevelsescenter, efter at 
Langtved Færgekro brændte
Tekst og foto: Susanne Helmo 
 
Der er tænkt visionært i det nye projekt, der skal erstatte 
Langtved Færgekro, der brændte i 2009, men sam-
tidig er der lagt vægt og fokus på, at godt nok er det 
nytænkning, men det hele tager udgangspunkt i gammel 
byggestil.

F.eks er bygningen, der skal huse en cafe, et festlokale, et køkken osv bygget 
på pæle og kan minde om gamle staklader.
Der vil være en sedumbelægning på taget (stenbedsplanter), der følger 
årstiden, således at der er grønt om sommeren og brunligt om efteråret.
Og for enden af denne bygning under halvtag, vil der ligge kano og kajak-
ker klar til udlejning og en 
klatreskov og stier til trave-
ture vil fuldende billedet af et 
oplevelsessted.

Ikke en kopi af kroen
Det er greve og godsejer 
Johan Scheel fra Ryegaard og 
Trudsholm godser, der ejer 
jorden og flere har efterspurgt 
en genrejsning af kroen.
- Men det ville ikke være det 
samme at bygge en kopi af en kro, der er over 300 år gammel, siger Johan 
Scheel. - I stedet for bygger vi et oplevelsescenter, som kan benyttes af alle 
generationer og oven i købet på samme tid.

Det skal løbe rundt
Godserne Ryegaard og Trudsholm har været i familiens eje siden 1824 og den 
romantiske forestilling om, at grever og baroner lever af forfædres svulmende 
skattekister, holder ikke stik.
- Ryegaard og Trudsholm godser er en forretning, der i lighed med alle andre 
forretninger, skal løbe rundt, siger Johan Scheel og det er jeg nødt til at tænke 
på, når jeg skal bygge nyt. 

Susanne Helmo
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Kendt arkitekt
Bygningen er tegnet af Arkitektfirmaet Krohn Hartivig Rasmussen og selv om 
det nye projekt fremstår med glas og træ og meget moderne, påpeger Johan 
Scheel, at der er tænkt overordentligt meget på den omkringliggende natur.
Vist er det noget nær det stik modsatte af den gamle kro, men selv i dag, hvor 
kroen er væk og der kun ligger det gamle lysthus tilbage, valfarter folk til 
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området og nyder det.
Det nye projekt vil ikke komme til at ligge direkte på kroens grund, men 
trækkes længere væk fra vejen, hvor trafikken er kontinuerlig og ofte køres der 
lidt for stærkt. Samtidig er der taget højde for, at sigtelinien ud over vandet er 
fri og dermed opnås et endnu smukkere vue over vandet.
Støttegruppe
En støttegruppe, der bakker op om projektet, holder stiftende generalforsam-
ling  den 4. februar i Brandsprøj-tehuset på Ryegaard. 
- Der har været stor opbak-ning til projektet, fortæller Johan Scheel og med 
støttegruppen er det ikke Johan Scheels kamp alene for at få projektet på skin-
ner.
 Til gengæld er han ude-mærket godt klar over, at det seje træk starter nu med 
adskillige myndigheders godkendelse.
Til gengæld vil området få netop det, godsejeren hele tiden har ønsket: et 
oplevelsescenter. 
Et sted, hvor der er højt til himlen, hvor man kan mødes til kurser, til frokost, 
til fester, skoleklasser kan komme på besøg, menne-sker, der krydser Isefjor-
den – ja, kort sagt et ople velsescenter.

Billedtekst: Greve og godsejer af Ryegaard og Trudsholm godser, Johan 
Scheel håber, at det nye projekt til erstatning for Langtved Færgekro, vil blive 
godt modtaget
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Margit Zoega

Del. 2
Nu gik livet helt normalt og roligt lige ind til juni 1946, 
da skulle Gudmund møde i Arresødallejren, han var 
blevet anmodet om at aftjene sin værnepligt i marinen. 
Efter bare 2 måneder i lejren fik han at vide at han 
sammen med 22 andre marinere ville blive sendt til 
Færøerne, de skulle op og overtage en loranstation som 
englænderne havde oprettet under krigen da de besatte 
øerne, der var ikke noget at gøre, selv om jeg til det 
sidste håbede på et mirakel, det skete ikke.

Sidst i juli måned afsejlede de om bord på ”Argus” til Suderø, Færøerne. Hvad 
viste man om de øer, langt ude i Atlanterhavet? Ingen kunne fortælle noget, 
der stod 10 linjer i skolens geografibog, ikke mere, måske boede de i jordhuler.
Jeg var på det tidspunkt halvdags hjælp hos direktøren for forlaget ”Gylden-
dal” Else Hejse, hun forærede mig 2 bøger om Færøerne og færingerne, det 
hjalp, de bøger gav en masse viden som jeg trængte enormt til.
Nu kom der breve der oppe fra, så jeg kunne følge med i hverdagen. Det var 
blevet lovet at denne udstationering skulle være af kortere varighed, det troede 
soldaterne ikke på. Gudmund skrev nu i hvert brev, at jeg skulle komme derop, 
han ville skaffe arbejde. Det ville være skørt at tage den lange rejse hvis de 
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Autoriseret Kloakmester

alligevel snart kom hjem.
Jeg fik nu en aftale med den daværende chef for Holmen, tid til en samtale, 
han var flink og forstående. De kan roligt tage til Færøerne, jeg ved ikke 
hvornår brigaden vender hjem, men jeg ved det varer længe, han har nok 
”grint” lidt af mig, selv om han tog det helt alvorligt.
Nu gjaldt det om at overbevise familien om at det ville være en god ide med 
en sørejse, helt ud i det blå, de syntes jeg var bindegal, men ikke min farfar, 
han sagde ”tag du bare af sted, så får du den oplevelse med”.
Tøj manglede vi stadig her i landet. Jeg fik dog en nydelig frakke og smart 
huehat hos Westerby, et par lange bukser ville være rare at have med. Jeg 
kendte en kvik pige, en fotograf der boede på Strandboulevarden, Eva hed 
hun. Vi tager til Sverige sagde Eva. Nu var det altså forbudt at tage tøj hjem 
derovre fra, men jeg faldt for et par ualmindelig flotte fløjlsbukser, med brede 
seler, og så var de røde, den skønneste røde farve, men de lyste langt væk af 
at være nye. Der var kun et at gøre, ind på toilettet og tage de ny bukser på, 
tolderne så bukserne på lang afstand, nyindkøbte i deres land, jeg faldt lige i 
kløerne på dem, de ville ha´ at jeg skulle aflevere bukserne. Vakse Eva havde 
snuppet posen med det gamle tøj, hun var forsvundet i mængden,  igennem 
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tolden, så det var helt ærligt når jeg bedyrede at jeg ikke havde andet tøj at 
tage på, så endeligt modvilligt slap de mig løs. Det foregik i september måned, 
det var for koldt at gå på gaden i undertøj, det ville de dog ikke være bekendt, 
de svenskere. Det minder mig om at en af marinerne siden skrev:
                                  ”En kvindelig mariner har vi fået
                                     23 ville jeg nu ha´ foreslået,
                          Jeg ser dem i mine tanke marchere omkring
                               I højrøde slacks eller slet ingen ting”
Der boede nogle ”sommergæster” ikke langt herfra, svigerdatteren var færing, 
hendes familie boede i Thorshavn. Jeg fik brev med til broderen med familie, 
jeg lovede at besøge dem med en frisk hilsen, nu var jeg ikke fortabt når skibet 
kom til Torshavn, tak til Erla.
5. oktober 1946 kl. 10.00 stod lille mig om bord på ”Dronning Alexandrine” 
og vinkede ned til den fremmødte familie, både Gudmunds og min egen 
vinkede så længe de kunne ses der inde på kajen.
Der var mange mennesker med, flere piger på vej til Island, der var gode 
penge at tjene som ung pige i huset. Vejret var det bedst mulige, sol fra en klar 
oktoberhimmel, men koldt, vi var nogle stykker der sad henne agter i læ og 
nød turen op gennem sundet, senere Kattegat. Der var nogle galante fyre der 
gik ned og hentede tæpper så vi piger sad lunt og rart, der var især en nok så 
opmærksom herre der ikke forstod at man rejste så langt for at se forloveden, 
han var på vej til Island,  derfra til England via Færøerne. Han truede med at 
komme til Våg for at se om jeg stadigvæk var vildt forelsket. Han var en fin 
hjælp med bagagen i Thorshavn og han dukkede virkelig op i Våg, en måneds 
tid senere og forsøgte at overtale mig til at rejse med til England, men så langt 
er vi ikke nået endnu.
Vi var et sted midt i Kattegat, der var mørkt og koldt, min køje var i bunden af 
skibet, der stank af olie og fisk. Jeg vidste med sikkerhed, at gik jeg derned var 
søsygen der, jeg holdt ud meget længe, men var til sidst hundekold og måtte 
bide i det sure æble og gå derned. I de andre køjer lå søsyge piger, og snart var 
jeg med på holdet, øv. Vi blev i køjerne ind til vi hørte at Shetlandsøerne var 
nær, så stod vi op, gjorde os i stand og gik op i den friske luft. 
Da vi nærmede os Færøerne bredte rastløsheden sig, alle gik til og fra rælin-
gen, ventede på det første glimt af øerne. Det var et fantastisk syn at se 
klippeøerne dukke ud af disen lidt efter lidt.
Pludselig lå vi ved kajen i Thorshavn, en del mennesker gik fra borde der. Erla 
havde åbenbart ringet til broderen, han var på kajen med sin bil og tog imod. 
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Alt det du mangler... 
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Vi byder dig velkommen til Borrevejlecenteret, hvor vi bl.a. kan tilbyde 
et stort udvalg af dagligvarer til        , frisk brød fra bageren, blomster, 
benzin samt mulighed for overnatning på vores campingplads.

Borrevejlecenteret - Hornsherredvej 3 - 4060 Kirke Såby  - Tlf. 4640 0140 - Fax 4640 0085 - borrevejle@spar.dk - borrevejlecenteret.dk

...helt lokalt!

Borrevejle 
c e n t e r e t

et stort udvalg af dagligvarer til        , frisk brød fra bageren, blomster, 

Vi kørte hjem til resten af familien Andreasen, kone og 2 børn, i deres hus fik 
jeg det første indtryk af færøsk gæstfrihed, det var fantastisk, jeg spiste, drak 
og sov i deres hjem, blev behandlet som en meget velkommen gæst. An-
dreasen forsømte sin forretning for at køre mig rundt i Thorshavn og omegn, 
bl.a. til Kirkebø hvor vi gik rundt i den gamle ruin. Selvfølgelig ville jeg gerne 
videre til Våg og til Gudmund, det lod sig bare ikke gøre, der var flere dage 
mellem rute bådens fart.
Et marinefartøj lå midt i havnen, man vidste at det skulle til Våg, jeg blev se-
jlet ud, kom om bord, spurgte efter skibslejlighed til Suderø, han var flik nok, 
chefen, men dengang hed det, at kvinder og svin ikke måtte være på marinens 
skibe, han har sikkert tænkt at det fjollede pigebarn havde tid nok til at vente 
på rute båden.
Samme dag rygtedes det, at der lå en mælkebåd ved kaj, en mælkebåd er en 
lille  fiskekutter der sejler mælk imellem øerne, den ville afgå meget snart, 
hvis jeg turde, måtte jeg gerne sejle med, nu gjaldt det om at snuppe chancen, 
der blev pakket i lyntempo. Andreasen kørte mig til havnen og bad skipperen 
om at passe godt på mig. Nu skete der ting, denne sejltur, en tilfældighed i 
det hele mærkelige spil, blev afgørende for hele det videre forløb i de næste 7 
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måneder.        
Vejret var godt, kun lidt dønning og lidt uro i frit farvand imellem øerne, intet 
optræk til søsyge, efter et par timers sejlads mødte vi ”Smiril” der var nok 
flere sømil over til den, men jeg følte bestemt, at Gudmund var om bord der 
ovre.
Der var flere passagerer med mælkebåden, de ville som jeg ikke vente længere 
i Thorshavn, de boede i Trangisvåg. Vi tre der skulle videre, blev inviteret på 
kaffe, til at blive varmet godt igennem, det havde været en kold tur hertil.
Nu begyndte sidste etape, skipperen og hans hjælper glædede sig til at komme 
hjem.
Turen fra Transgisvåg til Våg, langs Suserø foregik i det klareste måneskin, 
det var ubeskriveligt. Synet af månen lysende ned over fjeldene var så smukt, 
at det for altid vil være printet på nethinden.
 
Vi lagde til kaj kl. 21, der stod 2 marinere på kajen, de var efter post. Du må 
være Gudmunds pige sagde de, Gudmund er taget med Smiril til Thorshavn 
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for at hente dig, men kom nu med os, vi finder ud af noget, du må være død 
træt. De hankede op i mine kufferter, og vi gik ad Vågs ujævne gader til deres 
kabys, her var flere marinere og et par piger. Efter at være hilst velkommen, 
og alle havde udtrykt deres deltagelse med mig alene i verden, tog den ene af 
pigerne Kaja affære. Hun hentede byens fineste konditor, som for tiden arbe-
jdede hjemme i Våg ellers La´ Glace i København, han vidste præcis hvordan 
det skulle gøres. Søsteren Marna, boede tæt ved på øverste vej, hun havde 
hjerterum og husrum mente han. Han smuttede op og talte med hende, alt i or-
den. Da jeg senere 
kom op til huset, 
stod en dejlig seng 
klar, stop fuld af 
indtryk, meget træt 
faldt jeg i søvn, 
uden at drømme 
om den store lykke 
det var, at havne i 
netop det hus, hos 
disse dejlige men-
nesker, der siden 
blev som en rigtig 
familie.
Huset jeg vågnede 
op i, ejedes af Otto 
og Marna Nolsøe, 
Otto var snedker, 
Marna arbejdede i 
en krambod, hun 
selv var medejer 
af. De havde på 
dette tidspunkt 5 
børn, den ældste 
10 år, den yngste 3 
år. I huset bo-
ede også Omma 
(bedstemor) som 
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stod for madlavningen. Hun lod mig sove længe den dag, jeg var dog vasket 
og klædt på da Marna kl. 10 kom hjem til frokost. Kl. 14 kom hun til mid-
dag, nu spurgte hun om jeg havde lyst til at blive hos dem så længe vi skulle 
blive i Våg, gøre huset rent, og passe børnene, de yngste af dem. Jeg fik 70 
kr. om måneden, jeg var lykkelig, sagde straks ja. Det viste sig at jeg var hos 
den mest ansete familie i Våg. De førende familier i byen var Dall og Nolsøe. 
Marna var født Dall, gift med Nolsøe. Efter kort tid i dette hjem blev jeg reg-
net som familiemedlem, der var godt at være, jeg elskede dem alle, børn som 
voksne. Gudmund fik sig en overraskelse da han 3 dage senere kom tilbage, 
jeg havde både husly og job. Også hos marinerne og deres chef Kaj Bang blev 
jeg fantastisk modtaget, blev af alle disse herlige gutter betragtet som hørende 
til, selvskreven til deres fester, jule aften højtideligt inviteret af chefen, eneste 
pige, siddende til højbords, og stolt som en pave, da jeg af chefen blev nævnt 
og beskrevet som mariner nr. 24. Det var juleaften 1946, en dejlig aften, salen 
var pyntet med masser af nisser og engle, der var nissehoveder der målte 1 
meter i højden. Det hele blev sendt op af kokkens far, som stod for produk-
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tionen af denne dejlige julepynt, Da julen var forbi og pynten taget ned, fik jeg 
hele herligheden, en del lever stadig i 1980.  
Det var en hel fantastisk tid, aldrig er jeg blevet forkælet som i de 6 måneder. 
Englænderne havde efterladt deres grammofon, samt en masse dejlige plader, 
mest med dansemusik, de blev slidt bravt. Der var ofte dans ovre på ”Bakken” 
hos danskerne, der var virkelig sus i skørterne og chefen råbte ” lad være med 
at holde på kjolen Margit”, når jeg efter bedste blufærdige evner forsøgte at 
holde nederdelen i ro.
Færingerne var velkomne til dansen, det var nu mest pigerne der kom, det 
kunne godt skabe jalousi. En aften gik det galt, der var ballade udenfor, chefen 
skød et varselsskud, men desværre kom en til skade, et strejfskud i halsen, 
ikke slemt. Senere lavede man skæg med episoden, sagde, det var godt skudt, 
offeret havde den tyndeste hals i verden. Dette skyderi medførte alligevel, at 
K. Bang, senere blev skiftet ud.
Det blev vinter, som færingerne ikke havde set i mange år. Indsøen frøs til, 
og vi løb på skøjtet, der kom masser af sne til at kælke, børnene stjal lågene 
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fra mødrenes kagedåser, så gik det bare ned af fjeldet, der var knap nok plads 
til rumpen, men de havde det herligt. Der blev foretaget mange udflugter, der 
var mange seværdige steder, de fleste gange gik vi vest på, det var især når det 
rigtigt stormede, brændingen der var fantastisk at se på. Der var i øvrigt en 
mariner der mistede livet der, han stod på en klippe og fotograferede en ung 
pige, da der kom en uventet sø, den rev ham med ud i havet, hvor han fors-
vandt.
Traveture i fjeldet, en gang til det højeste punkt, Beinisvørd, til hvalkogeriet 
i Lobra. Der lå skeletter af store hvaler, Blåhvaler og Bardehvaler og så 
naturligvis turene højt op til soldaternes arbejdsplads loranstationen.
Ved at være i et hus med børn, lærte jeg at forstå nok så meget af det færøske 
sprog, ikke at tale det, det er meget vanskeligt, jeg har aldrig hørt en dansker 
tale det rigtigt.
I begyndelsen af 1947 gik der rygte om at det meste af færøbrigaden skulle 
sendes hjem, men det blev dog sidst i marts før ”Holger Danske” ankom. De 
fleste var lykkelige over at de endelig skulle hjem, de fik nu en skrap tur, det 
var jo hård isvinter, fregatten måtte have isbryderhjælp allerede i Kattegat.
Der var nu tomt og trist, jeg ville gerne hjem omgående, det var komplet umu-
ligt, ingen ordinær fart foreløbig.
Orlogskaptajn Bang blev afløst af Kommandørkaptajn Barfoed, også han blev 
en meget god ven ind til han døde, for nogle år siden.
Barfoed satte nu himmel og jord i bevægelse, trak i en masse tråde, fik det hele 
lagt til rette for mig og et skørt pigebarn der kom op i januar. En kold marts-
morgen var det alvor, jeg tog afsked med de dejlige mennesker der nu et halvt 
år havde været familie for mig, været med til at gøre tiden i Våg så uforglem-
melig, tårerne trillede ved afskeden. 
Smiril bragte os godt til Thorshavn, her lå ”Tætnan” parat til at afgå til Norge, 
den tog ellers ikke passagerer med, normalt tror jeg, den fragtede får. Skip-
peren havde af Barfod ladet sig overtale til, endda for meget rimelig betaling, 
at tage os med til Bergen.
Det var ikke noget stort fartøj, det var til gengæld søerne, rigtig store, Nor-
dsøen på den tid af året er barsk, vi blev søsyge begge to, mere døde end 
levende, bedøvende ligeglade med alt og alle. Besætningen var ellers meget 
omsorgsfuld, prøvede at få os til at spise og drikke, men vi kastede bar op, og 
lagde beslag på deres køjer.
Endelig nåede vi Bergen, skønt at få fast grund under fødderne, men hvor 
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skulle vi gå hen, toget afgik først næste morgen. Vi måtte tage taxi til et hotel, 
turde ikke gå i byen.
Det blev en tur med toget, gennem Norge og Sverige, masser af den dejligste 
hvide sne, en fornøjelse at se ud på landskabet der for forbi. Ved ankomsten 
til København stod en hjemsendt Mariner og tog imod, nu var festen forbi, det 
var hverdag, og ikke noget job.
Far kom jævnligt på Kyndby Værket med frisk fisk, han havde talt med en 
eller anden mester og en dag kom der bud, Gudmund kunne blive instrument 
mager, han var ellers udlært elektromekaniker, de mente dog det gik alligevel. 
De så dog helst at han var gift, så stod der til gengæld et hus med have til 
rådighed, til en rimelig leje.
Altså af sted til præsten, d. 18. maj, 1947 blev vi gift i Rye kirke, der festedes 
i huset på Strandvejen. Allerede 1. maj flyttede vi ind i vores nye hjem, dertil 
gik bryllups rejsen, nå pyt vi var jo lige kommet hjem fra rejse.
Senere samme år fik vi en dreng, en kvik dreng på 6 år, Gunnar Nolsøe fra 
Våg, et af de børn jeg havde passet. Gunnar blev nu ikke passet, han klarede 
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sig selv for det meste. Marna, hans mor ventede barn, vi tilbød at tage os af et 
af børnene for en tid, for at aflaste hende, det blev alt så Gunnar.
Gunnar kom i skole og lærte hurtigt at tale dansk, senere i livet kom det ham 
til gode at han havde lært sproget så godt, når han skulle have gode stillinger.
Inden drengen kom, anskaffede vi os en hundehvalp, en hvid grønlænder, for 
at han ikke skulle føle sig ensom den første tid. Det kunne vi godt ha´ sparet, 
han fik meget hurtigt kammerater, vi blev dog alle gade for den hund, kaldet 
”Toddy”.
Ved juletid var vi i radiohuset, for gennem radioen at sende hilsner til 
Færøerne, til familie og venner, det var en meget højtidelig aften, mange 
færinger græd af hjemve.
Gunnar klarede sig stolt på dansk, han havde nu helt glemt det færøske sprog. 
Et år var unge Nolsøe hos os, så ville hans forældre gerne se sønnen hjemme 
igen, vi ville egentlig også være os selv igen, det var for tidligt at være bundet.
Vi havde ofte weekend gæster i den tid vi boede ved Kyndby værket, flere 
soldaterkammerater, lillebror var der især meget, også Anders, et par gange 
Tjavs. Også mange færinger kom ned til os, som de siger når de kommer 
til Danmark. Der var rigtigt rart ved værket, især om sommeren, vi badede 
meget, spillede håndbold, bob eller bare hyggede os med gode venner.
Jeg ved egentlig ikke om vi alligevel kedede os lidt, eller virkelig længtes efter 
de barske øer, enige var vi om at stikke af igen, en sommerdag i 1950 var alt 
pakket i store trækasser, hele vores fine soveværelse som vi fik af mor og far i 
bryllupsgave, stor sofa med tilhørende lænestole, spisekrog o. s. v. Gudmund 
lånte en kran på værket for at få kasserne løftet på bilen der skulle køre det 
hele til København og om bord på Tjaldur. Vi gik selv om bord med vores 
hund, familien stod på kajen, lidt kede af det og uforstående, vi havde det jo så 
godt i huset på Strandhøjen, så hvorfor?
Der var strenge påbud om at hunde der kom til Færøerne skulle i karantæne 
på grund af eventuel sygdom der kunne smitte fårene, nu var vi så heldige 
at Marna og sysselmanden var i familie, så da vi efter en god rejse kom til 
Thorshavn, klarede sysselmanden og en flink dyrlæge sagen, Toddy kom med 
os til Våg, mod at vi lovede at han ikke kom i nærheden af fårene de første 2 
måneder.
Det var et dejligt gensyn med Våg og vennerne der, vi faldt godt til i det store 
hus, som Marna havde skaffet, det stod parat til indflytning.
Marna som selv havde 7 børn, sagde ”hvorfor har I ingen børn, nu I har været 
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gift så længe”, det havde hun ret i, så måske skulle vi.
Sommeren efter d. 14. juni 1951, blev Jeanne født, hurtigt og let kom hun til 
verden, jeg anede ikke at det var ved at ske, jordemoderen kom tilfældigt forbi 
på en aftentur, hun ville lige kigge inden for. Hun sagde straks til Gudmund, at 
han skulle gå efter hendes taske, et par timer senere kom Jeanne til verdenen, 
fin og glat, med meget sort hår på hovedet, lidt gulsot gjorde at hun så sol-
brændt ud.
Dagen efter var der Grindebud, det blev jeg snydt for, men farmor besøgte os 
på det
tidspunkt, og fik den oplevelse med.
Det gik rigtigt godt deroppe, vi travede igen i fjeldet, og vi gik vest på for at se 
på brændingen, det blev man aldrig træt af.
Gudmund startede håndbold deroppe, og vi gik til gymnastik en vinter. Vi blev 
inviteret meget ud især til fødselsdage.
Nogle måneder havde vi 2 danske dykker boende, det gav lidt ekstra penge, 
det var festlige mennesker, de hed Erik begge 2, den ene noget så fint som 
Rosendahl, den andens efternavn er glemt, men jeg husker han sagde, at man 
kunne høre jeg kom fra Holbæk egnen, det var jeg ikke stolt af, snarere tvært 
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imod. 
Det gode varede ikke ved, der blev en masse vrøvl med bankerne, vi fik ingen 
penge, intet job, vi havde hverken ko eller får, så det kunne vi umuligt klare. 
En dag lå en lille dansk fragtbåd ved kajen, vi spurgte om de havde plads til 
os , det var i orden, i huj og hast blev vores pæne møbler solgt, det gik let, 
der var rift om dem, resten pakket på rekordtid. Så kom det sværeste igen, at 
sige farvel til venner og det hele, især Marna og Otto, hvor båndene var blevet 
knyttet endnu fastere.
Det blev en dejlig sejltur med solskin hver dag, båden anløb Gøteborg, derfra 
kom vi videre med lastbil, sad bagi, under presenningen, det var en værre tur, 
og med et lille barn, kun Toddy blev ombord, han måtte ikke komme i land i 
Sverige, men fik sejlturen til København, de havde passet ham godt, men der 
var alligevel stor gensynsglæde.
Nu havde vi intet arbejde og ikke noget sted at bo, vi fik dog snart tag over 
hovedet, godt nok et lille tag, Kommoden (et hus på Strandvejen) blev vores 
hjem den vinter, der var ikke megen plads, men så var der kun 2 minutter til 
”de 2 gamle” på Strandvejen, de var lykkelige, især for barnebarnet. Vi havde 
mange hyggelige og sjove aftener hos faster Kate og onkel Povl, der boede i 
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Ejby by på det tidspunkt, vi gik til hinanden selv om sneen føg.
Gudmund fik arbejde hos mekaniker Knudsen i Kirke Hyllinge for vinteren.
Næste forår kom han i marinen, denne gang som minemekaniker, først på den 
gamle station i Bramsnæs, men så snart de fandt ud af han var rigtig hånd-
værker, blev han torpedomekaniker i Kongsøre.
Nu begyndte jagten på et sted at bo, efter nogen tid søgen og spørgen, forbar-
mede Inger og Knud, Hølkerup Mølle sig over os, vi fik lov til at bo i deres 
kælder, den var lys og rar, 2 km. fra Kongsøre, det blev vores sommerbolig.
Gudmund hørte til på Holmen, og skulle arbejde der i vinterhalvåret, nu 
gjaldt det om at finde en vinterbolig, snydeheldige fik vi en dejlig lejlighed til 
fremleje, den lå i Vermelandsgade, ved Christmas Møllers plads, på første sal, 
med udsigt over volden, det kunne ikke være bedre. Gudmund gik til arbejde 
på kort tid, vi gik ham i møde hver dag, men Toddys hvide pels blev hurtigt 
snavset af at gå i byen, heldigvis havde vi et stort dejligt badeværelse, så hun-
den kunne blive vasket, Jeanne nød også den ville luksus med masser af varmt 
vand, hun var en kvik pige der selv gik på potte også om natten.
Sommeren 1954 boede vi igen ved Hølkerup Mølle. Vinteren 54 i en lille bitte 
lejlighed i Nyboder, tæt ved st. Kongensgade, der var stoppested for spor-
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vogne, tæt ved, der var en grusom larm når de stoppede ikke langt fra vores 
soveværelse, 14 kr. om måneden i husleje, en enkelt spand kul om dagen til 
opvarmning af de små værelser, og der var meget lavt til loftet. Vi gik ofte på 
Langelinie den vinter, og næsten hver dag gik vi Gudmund i møde når han 
kom hjem fra Holmen.
En dag startede vi motorcyklen, kørte til Abiløre, og købte et stykke mark, 
stort nok til at der kunne ligge et hus, 700 kr. kontant. Da påsken kom, var vi 
klar med skovl og spade, vi knoklede som små vilde, men måtte alligevel hyre 
en gravemaskine til at grave kælderen færdig, murene kom og støbte kæl-
deren, nu blev der sat et bjælkehus på, vi ejede det meste af et hus, godt nok 
på åben mark, som ved hårdt slid, indkøb af stedsegrønne træer, stauder fra 
venner og naboer kom til at ligne en have.
Indlagt vand var et stort ønske, vi hentede vand i mælkejunger, kørt på trille-
bør, men en dag i maj måned, begyndte vi selv at grave brønd, vi hade da fået 
”vist” vand med en pilekvist, Gudmund gravede, jeg trak jorden op i spande, 
ind til d. 16. maj kl. 3. nat da meldte Ronnie ”hurtig ankomst”, jeg husker 
jordemoderen stod i døren til soveværelset, hun sagde ”vil de have læge skal 
de sige til nu, ellers når han ikke at komme”, kunne den første fødes uden læge 
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kunne den anden vel også, 
ca. en time efter den første 
ve´ havde Jeanne fået sin 
lillebror, som hun sagde ”det 
er jo bare en dreng” vi var 
nu glade for ham. Da jeg var 
klar til brøndgravningen igen, 
var der vand nok, endda så 
rigeligt at kælderen stod un-
der vand, wc spanden sejlede 
rundt dernede, koksene var 
våde, nu måtte vi få gravet 
kloak.
Gudmund havde kørt til 
Bramsnæs hver dag, nu blev 
han fastansat i Kongsøre, 
ikke noget med at flytte til 
byen om vinteren, huset blev 
bygget større, en vinkel på, 
og med et udhæng inddraget, 
blev der badeværelse, nu blev 
der rigtigt rart at være, fra 
den tilbyggede stue en skøn 

udsigt over Lammefjorden.
Desværre fulgt mange vagter med jobbet, en gang om måneden fra lørdag 
middag til mandag aften, vi var med på de fleste vagter. Når bilen havde kørt 
de værnepligtige til Holbæk for landlov, kom chaufføren forbi og hentede 
os med til torpedostationen, der boede vi som på hotel, vi spiste i kantinen, 
maden var lavet til de mariner der havde vagt, der var ofte flere familier på 
besøg, vi hyggede os i opholdsstuen om vinteren, om sommeren var vi ved 
stranden og badede eller sole os, børnene kendte hinanden, de legede godt 
sammen. Vagt juleaften forekom nogle gange, det blev ikke den store katastro-
fe vi havde troet, de værnepligtige havde formået at gøre aftenen festlig og 
hyggelig for børn og voksne.
Der var kun 4.km. til Kongsøre, så Gudmund kørte ofte på cykel eller fik et lift 
med en kollega, så stod bilen hjemme til familiens fornøjelse.



33

Toyota Holbæk
Tåstruphøj 1 - 4300 Holbæk

59 43 63 30

Batavus e-genova
Denne elcykel fik præmien som årets elcykel her i Danmark 2013. 

Den koster fra kr. 13.699,-
Som kunde er der altid mulighed for at få lov at låne en elcykel med hjem evt. I en weekend, 

så man får følesen af hvad det vil sige at kører på elcykel.

Vi har altid et stort udvalg af elcykler i butikken.
Som kunde du har mulighed for at lave cykelabonnment 299,-

Tlf.: 35 13 15 89 - www.Holbækcykler.dk



34

 VVS Arbejde
• Fjernvarme
• Gas kedler
• Olie kedler
• Bio kedler
• Solvarme
• Badeværelser

VVS Firmaet
Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby
Telefon 70 22 02 01
www.jespers.dk

Vi kommer til aftalt tid

Jeanne og Ronnie startede i små, men effektive skoler, for senere at gå videre, 
Jeanne i Vig, Ronnie i Holbæk på Stenhus, også plejebarnet Gunnar klarede 
sig godt, efter endt skolegang hjemme i Våg, tog han ud at sejle, efter hver 
tur når han kom i havn, hentede vi ham hjem til os, børnene følte vel nærmes 
at det var en storebror der kom hjem med en masse at fortælle fra den store 
verden, vi sørgede for han kom til tandlæge og enetimer i dans, når han var 
hjemme. Da han begyndte at tjene flere penge sendte han dem hjem til os, de 
kom på en konto, de blev brugt da han rejste hjem for at læse til styrmand.         
Vi havde kørt i gamle biler i flere år, også på ferie, både herhjemme og i 
Norge, Jyllands vestkyst og østkyst. Endelig blev der råd til en ny bil, en flot 
Taunus, en tur til Holland, og nok en tur til Norge. Vi kørte meget i Norge. 
Den bedste ferie tur var dog den der gik til Færøerne (uden bil).
Vi glædede os til at vise ungerne alle de storslåede steder, især Jeanne hendes 
fødeby, Våg, det blev som ventet en herlig oplevelse for os alle sammen, og 
det blev med stor glæde vi mødtes med gamle venner. Vi boede hos Marna og 
Otto. Sammen med dem og deres børn foretog vi mange udflugter i fjeldet, 
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● Håndværkerrengøring

● Slutrengøring

● Erhvervsrengøring

● Hovedrengøring

● Daglig rengøring

● Skurvognsrengøring
● Byggepladsservice                                          

oprydning - sikkerhedsopgaver
● Skadesservice                                                             

vand og fugtbekæmpelse

● Hjemmeservice

● Fritvalgsordning for kommuner

● Vinduespolering

● Tæpperensning

● Gardinvask

● Linnedservice

Få et godt og uforpligtende tilbud

Vi leverer:

T
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: 
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5      info@sikaren.dk ● www.sikaren.dk



36

til fjerntliggende bygder, til Loranstationen, der nu for længst var overtaget 
af færingerne, vi kørte i bil så langt det kunne lade sig gøre, så var det ellers 
benarbejde, vejret var fint, vi sad i fjeldet og spiste de medbragte klemmer, 
mens vi nød den storslåede udsigt, først fjeldene, og så vand så langt øjet 
rakte. I familien var flere piger på alder med Jeanne, hun havde selskab nok, 
Ronnie gik på broen og fiskede.
Det har hver gang været utroligt svært at tage afsked der oppe, vel en blanding 
af stor hengivenhed for familien Nolsøe, glæden over at være på de til tider 
barske øer og tanken om at der var år imellem at vi mødtes, der var kun det 
faste brev hver anden uge. Marna havde konto i ”Magasin” det skete ofte at 
jeg købte kjoler og frakker, der så blev sendt op.
I 1970 havde vi den store glæde at have besøg af en stor del af familien der 
oppe fra, nu var det vores tur til at vise rundt, flere af dem havde ikke været 
hernede før, Jeanne ejede nu en bil, så i 2 biler kunne alle komme ud og se, 
vi kørte meget rundt på Sjælland, de var meget glade for at se mange af de 
smukke steder vi har.

Vi måtte nu igen finde noget at sejle i, det var vi enige om, vi købte en gam-
mel træbåd, en ”måge” fra 1912, den havde været sunket i Helsingør, den fik 
vi rimelig billigt, og vi fik den på afbetaling, samtidig fiskede vi i fritiden, laks 
og rejer for at skrabe penge sammen, jeg fik job i en frugtplantage, plukkede 
moreller, æbler og pærer. Først på sæsonen plukkedes jordbær hos vore gode 
venner skovfoged Dalskovs, børnene var med efter skoletid, både i jordbær og 
frugtplantagen, det gav gode lommepenge, og herlig frugt i maven. 
Vi havde mange gode ture i den gamle båd endda Sjælland rundt, 2 voksne, 2 
store børn, men den var for lille og blev solgt, pengene blev brugt til starten på 
den næste båd, vi startede nemlig helt fra bunden med kølen. Frantz og Inge 
Dalskov havde sejlet en del med ”Mågen”, de ville også gerne eje en båd, vi 
talte mange aftener om at gå i gang med byggeriet, Frantz kunne skaffe træ fra 
skoven, træer der var væltet i en voldsom storm, det blev købt, skåret og tørret, 
det var et kæmpe slid, det tog 3 år at bygge de 2 både. Vi søsatte først. Det var 
et nydeligt skib på 28 fod, lærk på eg, stærkt, hvert bord var foruden at være 
limet, skruet sammen med bronze skruer, og så fik den et flot teak dæk, men 
en hurtig sejler, nej, døbt Beinisvørd efter et stort fjeld på Suderø. Vi holdt til 
i Nykøbing havn, og kom i deres sejlklub, til kapsejlads og fest og hyggeligt 
samvær, Gudmund kom i klubbens bestyrelse, blev juniorleder, vi fik  rigtig 
mange gode venner. Corsairen var meget god, men det var ikke vores drøm-
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meskib, vi drømte om en ”Sagitta”. Havde 2 gange set en annonce om et skrog 
til selvaptering, vi talte meget om det, men turde ikke springe ud i det, så blev 
det tid til bådudstilling, vi var der, kom i snak, lang snak med ejeren af det om-
talte skrog, det lå i luften, at Holger Christensen ligefrem ønskede at netop vi 
skulle ha´ chancen for et godt sejlskib, aftalen blev at vi skulle komme til Rud-
købing for at se, vi kom, vi så, og vi faldt med et brag. Kun en båd der skulle 
sælges først, det var der ikke tid til for skroget skulle sælges her og nu. Vi 
skyndte os hjem til banken, de troede på vi kunne klare det, ringede til Holgers 
bank på Langeland, for at sikre at alt var i orden fra den side, OK, de sendte 
straks 70.000 kr. Holger var enestående, vi fik tilbud om at gå på værftet så 
længe vi ville, for at arbejde på båden. Vi arbejdede 10 dage, fra 7 morgen til 
22 aften, næsten hver dag, boede i en færdig Sagitta, der stod til vinter opbev-
aring, vi fik masser af hjælp, noget gratis, noget betalte vi for, brugte deres 
værktøj, oceaner af lak, Holger vidste at vi var spændt meget hårdt, motor, 
masten, spil m.m. fik vi til en meget fin pris, han skaffede et brugt storsejl og 
en brugt spiler, jo han hjalp hvor han kunne.
Et første syn da vi kom i hallen var for mig en skuffelse, jeg havde ventet et 
hvidt skrog, og så var det lyseblåt, det varede nu ikke længe før jeg elskede 
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Kontor i Kgs. Lyngby,
København, Frederiksberg og Faxe

Bergman Bog & Idé ApS
Bymidten 2
4050 Skibby
Tlf.: 47 51 25 02

Bergman Bog & Idé ApS
Stengade 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 703 703

den lyseblå farve. Det var en god tid på værftet, bortset fra den ækle lugt af 
glasfiber og polyester.
Den blev på kranvogn kørt hjem i haven, hvor den blev færdig.
Mareridt havde vi ind til den gamle båd var solgt, en tid havde vi 2 både i 
Nykøbing havn, uha, men endelig blev den solgt, der var stor glæde, da den 
gled ud af havnen med den nye ejer ved roret, en anelse af vemod, det var 3 
års hårdt slid.
Den ny båd, drømme båden, den lyseblå ”Sagitta” blev efter megen gran-
skning i tykke bøger døbt ”ZEFYR” hvilket betyder ”den milde vestenvind”.
Vi gik nu af sted til Rudkøbing for at få masten på rette plads, Ronnie var med 
på denne første tur, han måtte flere gange i masten, før riggen var i orden, og 
vi gik videre en tur til Tyskland.
ZEFYR, har klaret sig strålende, både i mild og hård vind, den har gjort mange 
ture, Oslo, Bornholm, Anholt, Læsø, Limfjorden, Skagen, mange øer i danske 
farvande, Tyskland og skærgården flere gange, kapsejlads hjemme og Sjælland 
rundt, med præmier.
På Næbbevej gik det også godt, vi trivedes med vennerne, jeg mener det var 
det samme med børnene, Ronnie var en tid leder af Vig ungdomsklub.
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Munkholmvej 32 - 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 24 26

Byens største 

Nøglebar & Skomageri

KeyShop.dk
Vestergade 2 - 4300 Holbæk

info@keyshop.dk - www.KeyShop.dk  - Tlf. 563 111 11
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I den tid vi boede der, fejrede vi, 1 dåbs fest, 2 konfirmationer, 1 sølvbryl-
lup, med telt i haven, 2 fødselsdage a. 50 år, begge holdt ude, den ene i det 
ny klubhus, som nogle af sejlklubbens flittige medlemmer netop havde gjort 
færdigt.
De to ”gamle” fra Ejby kom jævnligt på besøg, de sejlede i fiskekutteren til 
torpedo stationen, så ringede vagten til os, nu ville de gerne hentes. Da kut-
teren blev solgt, kom de på knallert, overnattede og kørte videre næste dag. De 
nætter de sov hos os, sov vi meget dårligt. Far stod op før fanden fik sko på, 
listede rundt i huset, han var vasket og barberet, når vi andre stod op, han vent-
ede nu på morgenkaffen. Mor nød at komme til os, fik bad i badekaret, vild 
luksus, hjemme var det etagevask ved køkkenvasken.
Januar 1980 døde far, så solgte vi vores lille hyggelige hus, flyttede hjem, så 
mor kunne blive boende i huset, Det blev en slem tid, meget roderi og store 
udgifter, heldigvis fik vi hjælp af Ronnie, Jeanne og Agner, der kom en rar 
beboelse ud af det, med mor godt tilfreds på 1. sal.
Mor havde slidt hele livet, straks efter konfirmationen, ud på en gård og ar-
bejde, det første sted var for øvrigt på gården bad Troldby Kælling. Nå, men 
at være gift med en rigtig fisker var bestemt også hårdt arbejde, når man som 
mor skulle passe hus og have, og ofte være med i fiskeriet.
Nu nød hun at have tid til at læse et ugeblad, eller gå på sludder med naboer. 
Hun kom med på alle rejser der var for de ældre, fik en hel del nyt, kjoler, 
frakker o. s. v. 2 år gik, så var mor også væk. 
Det var nu rart at komme ”hjem”, gå ad ”gæret” til Ejby og ad andre gamle 
stier, mindes!
Sejle på fjorden bare for sjov, de samme steder hvor farfar og far sled sig op 
ved fiskeriet, se ind på land, på husene, i dem boede mennesker vi alle kendte, 
nogle af dem var endda familie!  
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KVIK
LEVERING

www.davidsen.as

JYLLAND
Vojens Brørup Fredericia Haderslev Høruphav Venslev 

H. C. Vej 8, Skibby 
78 79 16 00

SJÆLLAND

Rødekro Toftlund VejenOdense
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Marianne Skak Augsburg 
R.A.B. Registreret Alternativ Behandler 
 

Gudrun Børresensvej 17 
Ejby Strand 
4070 Kirke Hyllinge 
 
Tlf. 46 40 50  25 
Mail: lille_rolighed@mail.tele.dk 
Web: www.lille-rolighed.dk 

 

 

Lille Rolighed 
 

• Akupunktur 
• Kinesisk medicin 
• Gua-Shark 
• Zoneterapi 
• Homøopatisk medicin  
• Bindevævsmassage 

 
• Arbejdsskader 
• Idrætsskader 
• Ubalance 

fysisk/psykisk 
• Udrensning 
• Afgiftning 
• Opbygning af energi 

 
Tilskud fra Sygeforsikringen 
Danmark samt de fleste 
sundhedsforsikringer 

DIN TØJMAND Boston | Labæk 2-4 | 4300 Holbæk 

Tlf.: 59 43 41 49 / 59 43 0 2 76
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Indlæg til Bramsnæsvigbladet
Kan du mærke det? Dufte det? Høre det og se det? 
Foråret er kommet. Selvom der stadig er kolde mor-
gener og grå-disede dage, er der ingen tvivl om, at vi 
er trådt ind i en ny årstid. Det betyder mere udeliv – og 
måske et gensyn med naboer, man ikke har set så meget 
til i løbet af vinteren. Det er nu, at mange af os beg-
ynder at genoptage samtaler hen over hækken, ude på 
vejen eller på de grønne områder i grundejerforeningen. 
Fællesskabet genopstår hen over hegnet, havearbejdet 
eller hundeluftningen – og det minder os om, at vi er en 

del af det lokale liv i nærområdet.

Det føles godt: At være en del af et fællesskab, hvad enten det er et fællesskab 
i det nære naboskab, i badmintonklubben eller i sejlklubben. For gennem fæl-
lesskabet er vi mere end os selv tilsammen - mere end summen af de enkelte 
individer. Lyder det som en kliché? Måske.

Men dette ”mere”, som findes i ethvert fællesskab, er af stor værdi for os 
alle sammen som mennesker. Og uanset om fællesskabet er opstået af nogle 
personlige interesser som eksempelvis jollesejlads eller defineret af nogle vil-
laveje, der tilsammen udgør en grundejerforening, så er fællesskabet med til at 
fortælle, hvem vi er, og hvor vi hører til. Det er dét et fællesskab kan: Give os 
et tilhørsforhold.

Det besynderlige er, at det, der binder os sammen i et fællesskab, også kan 
være dét der skiller os ad – når uenigheder (store eller små) giver anledning til 
splittelse i fællesskabet.

Tænk bare på et af de fællesskaber, du selv er en del af. Jeg vil tro, at de fleste 
af os kender til situationer i nabolaget, idrætsklubben eller det personlige net-
værk, hvor der opstår diskussioner om det ene eller andet, som bringer sindene 
i kog, og kan få selv de mindste ting til at være store udfordringer, før man 
lander på en fælles løsning.

Til gengæld viser fællesskabets styrke sig ofte, når en krise eller en ulykke 
opstår: Det er her, fællesskabet bliver udfordret. Og det er her, fællesskabets 
holdbarhed skal stå sin prøve.
Sådan var det også i december 2013, da stormen Bodil rasede over Danmark 
og medførte, hvad DMI betegnede som ”århundredets stormflod”. Mange 

Mette Touborg
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FEMININT – FUNKTIONELT – FEMILET

Besøg Femilet 
i Holbæk på 
Ahlgade 38.

beboere med huse tæt på vandet blev berørte – ikke mindst her i den nordlige 
del af Lejre Kommune: Her var oversvømmelser af både veje, huse og haver - 
med alle de ødelæggelser og det efterfølgende oprydningsarbejde, som fulgte 
med i kølvandet. Men her var også et godt fællesskab. Personligt oplevede jeg, 
at folk her i området hjalp hinanden på alle tænkelige måder, og var opmærk-
somme på dem, der var blevet ramt af stormen og stormfloden.

Jeg er både glad og stolt over at have oplevet det ansvar for hinanden der blev 
udvist. Det bekræfter mig nemlig igen i, at vi ikke er os selv nok. Vi investerer 
i fællesskabet og giver noget til fællesskabet, når det gælder. Glemt er mindre 
stridigheder og uoverensstemmelser.

Vi har alle så at sige købt aktier i Fællesskabet A/S, og vi høster overskuddet, 
når der er mest brug for det. Med dét fundament er der basis for megen positiv 
udvikling, uanset om det er i grundejerforeningen eller i et andet, mere eller 
mindre formelt fællesskab.

Med ønsket om et godt forår og et godt fællesskab der må gro sig endnu større 
og endnu mere levedygtigt i det kommende år.

Mette Touborg, borgmester.
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Besøg Femilet 
i Holbæk på 
Ahlgade 38.
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Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Vi har netop             denne 
bolig i nærheden af dig

Skal vi også sælge din?

 denne 

Gratis og 

uforpligtende 

salgsvurdering

Bestilling hele

døgnet!

Tlf. 46 40 01 53
Estate Mæglerne 
Hornsherredvej 25 • 4060 Kr. Såby

Estate Mæglerne 
Hovedgaden 15C • 4050 Skibby

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Lignende bolig søges!

Tlf. 46 40 01 53
Estate Mæglerne 
Hornsherredvej 25 • 4060 Kr. Såby

Estate Mæglerne 
Hovedgaden 15C • 4050 Skibby
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 tættere på

Kig ind i Spar Nord og hør mere.

På gensyn i
Spar Nord Holbæk
Telefon 59 45 42 00
www.sparnord.dk

Vi støtter 
det lokale 
foreningsliv
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GFB (Grundejernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig) 

 

Bigården.  122 husstande  
Formand: Susi Manuela Clermont Edrén 
Ingridsvej 100. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 27 29 28 04 E-mail: susi.edren@hotmail.com  

Bramsnæsvig.  92 husstande                                                                                                                                  
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 Bylaug. 120 husstande
Oldermand: Poul Bager 
Pilevej 15. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge 46 40 54 97 E-mail poul_bager@mail.dk 

Ejby Strand.  30 husstande
Formand: Bjarne Ego Jørgensen         
Olaf Kristiansensvej 25. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 24 42 72 50 E-mail: evabjarne@hotmail.com 

Ejby Strand Øst 100 husstande        
Formand: Gunnar Clausen
Kærvej 27. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge
Telefon 22 13 45 76 E-mail: gunse@email.dk 

Grønhøj.  125 husstande
Formand: Hardy Bigum                                     
Egevej 8. Ejby,
4070 Kirke Hyllinge,
Telefon 40 98 34 34  E-mail: bigumtransport@mail.dk 
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Præstholmgårds Vænge.  155 husstande   
Formand: Hans Ove Laugesen
Anders Rasmussensvej 26. Ejby,
4070 Kirke Hyllinge,
Telefon 46 40 52 55 E-mail: hans@familien-laugesen.dk 

Vores Vandværker
Ejby Strand Vandværk A.m.b.a.
Kontaktperson: Leif Hansen telefon 40 14 58 57

Grønhøj Vandværk
Kontaktperson: Tonny Pedersen telefon 46 40 56 36

ALARM ambulance, brand ........................................ 112                                                                                                                       
POLITI ....................................................................... 114
AKKUTTELEFON .......................................70 15 07 08
LÆGEVAGTEN ...........................................70 15 07 00
TANDLÆGEVAGTEN ................................ 29 60 01 11
DYR I NØD .............................................................1812  

Politi
Midt- og Vestsjællands Politi
Skovbogade 3. 4000 Roskilde
46 35 14 48 Direkte kald 114 Alarmopkald 112

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


