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Om Annie Brydegaard Danielsen

 
Annie blev født i 1951 på Brydegaard i Nakke, som den ældste af Daniel og Else Danielsens 3 piger. 

Hun flyttede fra slægtsgården i 1969, og gården blev solgt i 1978. Men selvom hun flyttede først til Vig og
senere til Holbæk, følger hun den dag i dag med i, hvad der sker i Nakke - Rørvig sogn og omegn.

Annie har det som en svamp: Hun suger alt til sig. Med alle sanser. Hun er interesseret i mennesker. Deres
vilkår, deres liv og historier.

Det kombineret med hendes historiske interesse og uddannelse som lærer og museumsassistent, gør det
interessant og spændende at læse om hendes barndoms hjemegn.

Forord
Jeg tror ikke, at der er mange børn, der har haft en så dejlig barndom med op og nedture, der giver livsappetit,
som jeg! Jeg har gået rundt med en usynlig rygsæk, hvori jeg har samlet indtryk og oplevelser sammen. Roder
jeg i den, kommer minderne frem i en tilfældig rækkefølge, en for en, fra mit barndomshjem på Brydegaard og
alle de andre ejendomme med folk jeg kendte på Nakkelandet.



Nogle personer var selvstændige landmænd, kogekoner eller fiskere. Andre mænd og kvinder var ansat hos
bankdirektør With, Irma-Olsen, Topsøe, Tuxen, Rosenstand, Vogt, Kaj Jensen & Gunnar Nu Hansen eller på
Hovvig, feriekolonien Enebærgården, Andefarmen, pensionater, Missionskurstedet, statshospitalet SNS, Rørvig
Kommune, Alderdomshjemmet, håndværksmestrer, Rørvig Maskinstation, Sygeplejeforeningen eller Rørvig
Sogns Kontrolforening. Børn havde fritidsarbejde på gårdene, hos købmænd i Troldeskoven og Nakke, i
iskiosker, Svinninge og Billesborgs mælkeudsalg eller som avisbud.

Tiden var en anden end i dag. I 1950-60’erne var sammenholdet i behold i familierne, og Danmark havde en
stærk og meningsdannende kraft i foreningslivet, fagforeninger og andelsbevægelsen. Den ny sogneskole,
biblioteket og sognegården med tilbud om deltagelse i idræt, sykurser, sang, foredrag lå i Mellemleddet midt
mellem sognets to byer Nakke og Rørvig.

I Nakke var der endnu fattighus, skole, andelsfrysehus, andelsmejeri, andelsvaskemaskiner, smedje, købmand
og børstenbinder. Kunstnere, mælkemand, ostemand, fiskemand, slagter og bager kom og tilbød deres varer.
Når der var brug for en murer, tømrer, blikkenslager og tækkemand, så kom en fra Rørvig og udførte arbejdet.

Skulle der købes noget, vi ikke kunne få i Nakke, så gik turen til Nykøbing på cykel, i hestevogn eller med
rutebil. Det var i Nykøbing, apotek, boghandlere, sadelmager, Schou, Burgaard-Jensen, Frost Hansen og
Holger Dams forretninger lå, og læger og tandlæger boede. Det var også i Nykøbing slagteri, foderstofhandel,
destruktionsanstalt, ægpakkeri, biograf og realskolen lå. Udflugter foretog man til Rørvig Havn, Korshage,
Dybesø og Kattegat. De største begivenheder var det årlige dyreskue og asfaltbal i Nykøbing.

Mange har lagt øre til min snak og sagt. ”Hvorfor skriver du det ikke ned?” Det begyndte jeg så på i 2009. Men
hurtigt blev jeg klar over, at jeg måtte have fat i venner, bekendte og skolekammerater igen for at få mere
præcise oplysninger. Jeg fik kontakt til omkring 109 personer, plus personale på danske museer,
kunstudstillinger og lokalhistoriske arkiver. Vi har brevvekslet, mailet og besøgt hinanden. Vi har snakket
alvorligt og grint over alt det, som vi har oplevet sammen.

I min beretning med udgangspunkt i historier fra Nakke til verden omkring beskriver jeg historierne, der består af
enkeltberetninger fra 1700’tallet og op til i dag. I sagens natur indgår der også mange anekdoter og
overleveringer, som jeg har fra mine barneår.

Jeg har villet give en oversigt over, hvad der var af begivenheder omkring de enkelte steder i Nakke nedover
Mellemleddet til Søndervang og Rørvig, udover Nord til Rørvig Kirke, Nakke Lyng og Nykøbing med afstikkere
til Isefjord og Hesselø. Jeg har forsøgt at få alle de hændelser med, som det var mig muligt. Derfor er personer
nævnt flere steder samtidig med andre, der også har været på stedet.

Tak til alle jer, der har været mig behjælpelig med oplysninger, dokumenter, flere hundrede fotos, postkort,
skole- og klassebilleder, regninger, tegninger, akvareller, annoncer, m.m. Hvoraf langt de fleste er private og
beskyttet af ophavsret, som kun jeg har fået tilladelse til at bringe i denne bog.

Bag i bogen er alle bidragyderes navne nævnt efterfulgt af en oplysningskode i parentes, samt en fortegnelse
over øvrige kilder og omregninger af gamle målenheder og mønter, samt et kort over Rørvig Sogn.

Annie Brydegaard Danielsen

Oktober 2018



Seriens 10 bøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 af 10 - Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet

Om gårdenes udflytning, bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan en
andelsvaskemaskine gjorde livet lettere

Bog 2 af 10 - Erindringer fra Nakke Midtby

Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus, sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand, brødmand,
postbud, vagabonder - og om Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen 

Bog 3 af 10 - Erindringer fra Nakke By Øst

Om gadekæret, høker, skomager, hjulmand, vejmand, landmænd og proprietæren - Rørvigs Konge

Bog 4 af 10 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing

Fra rytterskole og sogneskole til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold 

Bog 5 af 10 - Erindringer om arbejdslivet på landet

Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød

Bog 6 af 10 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej

Om ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig Kommune

Bog 7 af 10 - Erindringer fra Rishøjvej, Isøre Central og Schou Tex Nykøbing

Om fiskere, bådebyggere, landmænd, feriekoloniens kvinder og børn – og om Rørvig Sogns Sygeplejeforening
med klinik i Lindegården

Bog 8 af 10 - Erindringer fra Nakke Østvej, Graudebjergvej og Nakkehage

Om bønder og husmænd, Isefjorden og Rønnen, Skredbjerg, borggårde, pensionater, tørv og krig, pipstenen,
sommerhuse, Rørvig Husholdningsforening - og patienter fra SNS

Bog 9 af 10 - Erindringer omkring Nord, Oddermosen, Søndervang og Rørvig By

Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng på Billesborg - og
udflugter til livet på Hesselø

Bog 10 af 10 - Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven, Rørvig og Nakke Skov

Livet omkring Sognegården, biblioteket, idrætsforeningerne, maskinstationer, kirken, Alderdomshjemmet -og om
klapjagter, juletræsfester, fastelavn og Asfaltbal i Nykøbing



Julens Glæde
Julens Glæde, forkyndte Holgaard med høj røst, når han med stor energi trådte ind ad køkkendøren. Han var
en lille spinkel mand, der supplerede sin sparsomme indtægt ved 40 mandage om året at cykle rundt og sælge
sparemærker for Julens Glæde. En forening, der var garant mod økonomiske tømmermænd i julemåneden.

Henvendt til Mor sagde Holgaard: ”Hvor meget kan vi afse i denne uge?” Mors svar var: ”10 kr. til mig og 50
ører til hvert af børnene.” Han nikkede anerkendende og åbnede spænderne på en skoletaske og en bred
kræmmerpung blev halet op sammen med arkene med mærkerne. Jeg fik lov at slikkede bag på mine mærker,
som jeg klæbede ind i en lille rød bog med mit navn på forsiden. Hvor meget var der nu opsparet, og hvad
kunne det nå at blive til. Den og den skulle jeg give en julegave. Jeg talte og talte på siderne med de brune
25øres-mærker og siden med blå enkroners. Mor havde mange sider i sin bog med tikroners, inden Holgaard i
november tog bøgerne med sig for at veksle mærkerne til penge. Kassereren i foreningen Julens Glæde havde
haft pengene sat ind i Sparekassen, så Holgaard kunne få nogle af rentepengene i løn og gummistempel med
nyt årstal til flere mærker, som vi kunne spare op til næste jul.

December var et kompromis mellem traditionerne i Fars barndomshjem og Mors barndom krydret med nye
tiltag. Julegaver var slet ikke i det antal og prislag, som børn i dag kender til. Som regel var det en bluse,
bukser, undertøj eller strømper, som vi trængte til, og det var også i de fleste tilfælde noget, som min Mor eller
Mormor havde strikket eller syet til os.

Mor tog på skift en af os børn med til Nykøbing, hvor vi fik lov at købe en lille julegave til vores søstre. Det
kunne tage lang tid at vælge et par sko til Ninas dukke eller en morsom vælte-vippeklov i spraglede farver til
Brita. Til min legekammerat, Lone valgte jeg gerne en ko, hest eller gris til hendes fine bondegård. Far skulle
have Svigmøllen, det var en fast tradition fra os 3 børn.

Mor og Gudmor havde en juletradition med os børn. Vi tog Den Grønne Rutebil til Holbæk, hvor vi gik rundt og
så på alle de flot pyntede butiksvinduer. Jeg husker, at i boghandlerens vindue stod midt i vrimlen af bøger en
kæmpe julemand i træ. Han vinkede pludselig til os med den ene hånd, og vi ventede med at gå videre til, han
havde gjort det endnu et par gange. Et andet sted kørte et tog rundt og rundt med små juletræer i en godsvogn.
Genkendelsen glæde var stor. Vi købte aldrig noget, bare gik og så og så.

Når vi nåede i nærheden af Smedelundsgade, var vi gerne blevet kolde. Så oprandt øjeblikket, hvor vi skulle
krydse Ahlgade og over til Lund-Henriksens konditori, hvor vinduet bugnede af boller, wienerkringler og
flødeskumskager. Her skulle vi altid ind. En dame viste os hen til et bord. Det tog tid at få huer, vanter og frakker
af; men intet at regne imod, hvilken tid det tog at få valgt netop den kage, man helst ville have i vinduet. Øjnene
kunne aldrig vælge. Mor sagde altid: ”I må få alle dem, I kan spise.” Det hjalp lidt, så jeg skulle altid have en
Napoleonskage; men skulle det så være med rom eller chokoladeglasur. Vi indsnusede dufte, lyde og indtryk
indtil, servitricen kom med dampende varm chokolade og en skål flødeskum. Vi havde ikke fået noget siden
morgenmaden, så vi begyndte med en bolle før flødedrømmen, så det der med at få flere kager blev aldrig til
noget.

Når vi gik op til rutebilstationen i mørket, så oplyste det kæmpe juletræ torvet. Vi kendte jo rutebilchaufførerne,
så vi blev altid spurgt, om vi havde haft en god tur. Ingen tvivl om det, for jeg faldt i søvn på vej hjem.

Da vi begyndte at gå i skole, var der ikke noget, som hed fri om lørdagen eller vinterferie. Men til alt held fulgte
lærerne en opfordring fra forældrekredsen om, at man indførte en fridag til juleindkøb. Det blev så den anden
tirsdag i december, så vores tradition med at tage til Holbæk kunne fortsætte.



Julekøbing-Nakke-Rørvig
Efterhånden som folk fik egen bil, var det ikke alle, der gjorde som os, at lægge julehandlen lokalt. Så Nykøbing
Handelsstandsforening gjorde selvfølgelig sit for at holde på kunderne. Hvert år var der de smukkeste svungne
granguirlander henover Algade. Lørdagen før jul var der et funklende juletræ på hjørnet af Grundvigsvej og
banken med Rasmus Klump i vinduet. Frelsens Hær sang og samlede penge ind til hjemløses jul. Vi trykkede
næserne flade mod fru Rasmussens butiksrude, hvor et Märklintog cirkulerede mellem bondegårdsdyr og
flyvemaskiner fra 2. Verdenskrig. I Frugtbodens tillokkende vindue hang røde silkebånd med appelsiner pyntet
med nelliker. Der var nissepiger lige fra Lindealle til Carl Jensens travle købmandsgård. Hvis man fandt
julemanden, afslørede stemmen bag vatskæg og briller, at det var slagteridirektøren.

** I december måned var Algade en fryd for øjet. L. Hansens dametøj var oplyst af et moderne neonlys, og på
modsatte side var der lys i urmager Andersens ur over butiksruden. På hjørnet af Havnevej lå Sillehoved med
herretøj vidt berømt, fordi fru Sillehoved havde fundet plads i et af Dirch Passers revynumre. (Odsherred
Lokalarkiv)



** Mange beundrede i 1962 den sjove og festlige juleudstilling i Slagteriudsalget. Året efter fik grisen følgeskab
af ’Variete den Kvikke Gris’. Maler Jens Buch stod hjemme i sin kælder og trykte byens juleplakat i silketryk med
teksten: "Julekøbing, køb på ny, køb i Julekøbing by". (Odsherred Lokalarkiv) (HAV)

Arrangementet kulminerede med et brag over flere dage i 1964. Stadsorkestret havde byttet kasketterne ud
med nissehuer. Alle mand spillede så godt som nogensinde og marcherede ledsagende af politibetjent Hansen
gennem tusinde af mennesker fra stationsbygningen til Kildestræde og op gennem Algade til Vesterbro.

Hver dag valgte en nissepige sammen med julemanden med en trækvogn fra Odsherreds Lynfrysehus, en
person, der skulle have dagens lynfrosne and, som blev hevet op af en lærredssæk til den heldige.

På Fars fødselsdag var det egentlig Dirch Passer, der skulle have haft dagens juleand, fordi han gjorde dagens
gode gerning. I forbindelse med Julemanden var på gaden, havde der samlet sig så stort et opløb af børn og
voksne omkring ham, at man måtte tilkalde politiet. Men inden en betjent kom i funktion, kom den store berømte
Dirch kørende gennem Algade. Med et krigsråb ’Dirch Passer - Dirch Passer’ styrtede vi unger efter den store
Rover, så julemanden og nissepigen pludselig kunne gå uantastet videre.

Min Far havde sagt til turistchef Poul Skytte Olsen, at hvis han skulle lægge trafiksikre heste og kusk til
postdiligencen i det store optog, så var det på den betingelse, at diligencen fra Julekøbing kom kørende over
Nord og gennem Nakke til Rørvig.

På diligencens kuskesæde sad arbejdsmand Alfred Haslund fra Askehaven og trakterede posthornet og vores
karl Børge Mortensen. Børge var iført korrekt høj posthat med emblem og guldtresser, rød frakke med gul
revers og posthorn på knapperne. Karrossen var ikke opvarmet og de to krinolineklædte piger, Anne-Mette
Buch og Birgitte Holbæk Winther, knag frøs. Så imens postvognen holdt, var alle inde til skoldhed kaffe og
smørrebrød hos Mor i køkkenet på Brydegaard. Til gengæld fik vi postkort med hilsen fra postvæsnet. Mit var
med et ridende postbud i uniform, som lignede den Børge havde på.

På gårdspladsen stod den gule postdiligence udlånt fra vognladen i Den gamle By i Aarhus. Karroseriet var
højpoleret, så man kunne spejle sig i det. Fylla med sin hvide stjerne i panden og Grethe med bred blis havde
trukket det tunge læs, så de stod og hvilede med hovederne i hver sin knirkende og høduftende mulepose. De
blev mætte og fik slukket tørsten i en spand med vand. Far løftede en for en deres hove og sikrede sig, at deres
hestesko sad ordentlig fast. Børge havde i dagene før pudset stadsseletøj, hvor skyklapperne var dekoret med
et DD-sølvmonogram. Seletøjet var blevet syet til min oldefar Daniel Danielsens heste sidst i 1800’tallet, og blev
selvfølgelig kun brugt ved særlige lejligheder, som denne.



** Diligencen med tændte lygter i eftermiddagsmørket. Kusken Børge Morten på bukken og pigerne Anne-Mette
Buch og Birgitte Holbæk Winter kikker ud af vinduet 1964. (ABD)

Jeg husker så tydeligt lyden fra Birgitte og Anne-Mette, da de skulle tisse. De grinede og fjantede, for de kunne
ikke for alt det tykke museumstøj komme til inde på vores lillebitte toilet med hiv & slipsnoren fra cisternen i
loftet. Men de fik da tøjet krænget til side og på plads igen før, Alfred Haslund gik ud på vejen og blæste en høj
klangklar fanfare til afgang.

Det festlige optog blev gentaget, og jeg nåede over fire dage, at få oplevet det væsentligste. Da diligencen
lillejuleaftens eftermiddag skulle hente de sidste postsække på Rørvig Posthus, blev Børge og passagerne
modtaget af Søster og Margrethe Nielsen, der stod klar med dejlig varm romtoddy. Der skete bare det uheldige,
at da den skulle bæres ind fra køkkenet til skranken, snublede bæreren over en af de utallige julepakker, så al
den dejlige toddy gik på gulvet. Der bredte sig en liflig duft på postkontoret, så kunderne næste dag rigtig fik
noget at snakke om henover juleposten.

Diligencen med en hale af tilskuere fortsatte ned til Fjordhytten i Løvstræde, hvor Gerda Wolfhagen afholdt
Julestue med fruens salg af kunsthåndværk og broderiartikler udvidet med Robert Suhr Andersens tegninger,
Thorupkeramik, Buusmanns trævarer, Ninna Jensens dukker i egnsdragter, pastor Wolfhagens egne ryatæpper.

Om aftenen skulle Børge køre diligencen efter Stadsorkestret Tamburkorps gennem Nykøbings gader i lyset fra
gran guirlander, hvor brevene fra byens postkasser blev tømt ned i sække, som blev lagt ind i bagagerummet.
Som rosinen i pølseenden kom Ernst Nielsen fra Okkerbjerg med sin lille ponyvogn, belæsset med julemanden,
nissepiger, julegodter og regnbuefarvede balloner. Det gjorde ingen skår i juleglæden, at vi i min familie ikke var
blandt de heldige at få en ballon med et gavekort til en af Julekøbings butikker.




