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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



Skredbjerg

 
**Gunnar Rasmussens postkort er taget fra toppen af Skredbjerg med Oddermosen og Søndervang i
horisonten. Man ser tydeligt Tranebjerggårds stengærde langs med toppen af Skredbjerg. Fra skrænten til
Isefjorden adskiller endnu et stendige 2 næringsrige strandenge før 1936. (Brigsted)

Far vidste en masse om historien og naturen i Nakke og ville gerne dele ud af sin viden. En sommersøndag gik
vi til Skredbjerg. En skrænt langs ½ km af Isefjorden. Sydligst fortjente Skredbjerg sit navn, for her var der bar
og stejl skrænt, hvor ler og stenblokke skred ned mod stranden. Nordligst var skrænten skærmet af en smal
bræmme fladt forland. Vi oplevede en usædvanlig farvesymfoni i blomsterne på den fredede 25 m høje skrænt,
hvor der kun voksede enkelte småbuske, vilde æble og kirsebærtræer, der gav plads til et rigt fugleliv. På
toppen af skrænten, lige under overfladen af markerne, var der altid mange digesvaler. De gravede huller ind i
brinken, hvor de ynglede.

Man vidste, at der havde ligget 5 store kuplede gravhøje fra bronzealderen langs randskrænten af Skredbjerg.
Skredhøj, der havde ligget længst mod nordvest, har været anseelig af størrelse med en diameter på 20 m og
en højde på 6 m. Ved sogneberejsningen i 1874 stod omtrent havdelen tilbage. Af oldsager blev fundet riflet
halsbånd af bronze med spiralornamentering i enderne og et spiralornamenteret bæltespænde på 18 cm, samt
flere bronzesmykkeplader. De fundne sager kom i bagermester Steinckes samling i Nykøbing. Genstandene
endte formentlig på Odsherred Museum i 1909, men i dag kan genstandene beklageligt ikke identificeres på
museet.

I den sydligste gravhøj på Skredbjerg fandt folk fra Skredbjerggård en lille stensat kiste med potteskår og
brændte ben. I en anden kiste fandt de et bronzesværd med grebtunge og knap, som gårdejeren gav præsten
til indsendelse til Nationalmuseet, hvilket han forsømte. Efter præstens død kom sværdet i prokurator Lunøes
samling i Nykøbing; men i dag kan det sværd ikke identificeres. 

Inden lerskreddet skulle vi op på toppen af skrænten. Jeg var nød til at klare mig selv skråt op over den
græsbegroede skrænt. Far og Mor havde rigeligt i at skubbe på og trække i den tunge barnevogn. Da vi
stønnende nåede bjergets top, lå Nina med undrende brune øjne og dyner hulter til bulter helt oppe i kalechen.



Vi satte os og pustede ud på toppen af Skredbjerg, hvor færdsel kun måtte ske ad stien mellem marken og det
overgroede stengærde. Far var glad for, at Skredbjerg var blevet udpeget som en af landets 12 mest værdifulde
hav- og fjordskrænter og fredet. Men forud var der udspundet sig et helt lille drama.

Ole Nielsen havde to brødre, Laurits og Hans, og de var opvokset på Tranebjerggård, hvis jord bredte sig op
over bakken Tranebjerg til Skredbjerg. Da Laurits efter sit højskoleophold valgte at flytte fra Nakke, havde det
været deres gamle far Niels Nielsens ønske, at Hans skulle overtage ejendommen bortset fra et stykke af
agerjorden op mod den gård, som Ole og Hedvig ejede inde i Nakke By. Hans interesserede sig ikke for
landbrug og ville hellere af med Tranebjerggård.

Et konsortium købte 7 tdl. på Tranebjerg til udstykning. Danmarks Naturfredningsforening og dens formand, gdr.
Carl Olsen, satte alle kræfter ind på, at få området fredet. I 1946 fredede Fredningsnævnet Skredbjerg, og på
Tranebjerg fik konsortiet lov til at anlægge haver med småhuse med havudsigt på 9 parceller i en afstand af 35
m fra skrænten og 2 parceller i en afstand af 20 m. Det medførte, at Naturfredningsforening ankede sagen til
Overfredningsnævnet. I 1947 fik fredningssagen sin afslutning. Erstatning blev udbetalt til Ole Nielsen, Kai
Hansen Skredbjerggård og Hans Nielsen, der ifølge tingbogen forsat stod som ejer af matr. 9L. Konsortiet, der
kun havde utinglyst adgang til arealet, frafaldt deres erstatning.

I 2012 var der intet gjort for at bevare Skredbjerg med den for Danmark så unikke flora på en østvendt
strandskrænt. Al naturpleje er undladt med det resultat, at buske og træer har kvalt skræntens, forstrandens og
strandengens sjældne blomster og insekter i blomsterfloraet.

** Skredbjerg 2012. (ABD)



Tranebjerggård og den mystiske
Tranemose

** Man ser på kortet fra 1896 den sydøstlige vejføring fra Nakke By til sidevejen ned Tranebjerggård, som er
markeret med en firkant. Th for gården ligger den rumopdelte Tranemose. Langs med den øverste del af kortet
ser man vejføringen fra Nakke By forbi Skredbjerggård ned over skrænten til Isefjord. Man kunne færdes til fods
på en sti langs med gærdet på toppen af Skredbjerg. (ABD)

Tranebjerggårds navn stammer fra bakken Tranebjerg. På gårdens marker var der mange interessante ting. I
gærdet, der går fra Nakke Østvej og ned til Skredbjerg, var der endnu i 1960’erne på den sidste strækning en
50 m lang teglstensmur, hvor der fra siden ud mod Gråmosegård og op til Tranebjerggårds marker var en
højdeforskel på ½ m. Muren endte i en ret vinkel nogle få meter fra skrænten ud mod Isefjorden, hvorefter
muren gik nordpå langs kystskrænten. I et slåenkrat i hjørnet var et kvadratisk fundament godt dækket af jord.
Det kan muligvis have været fundamentet til et udkigstårn, som havde fået lov at ligge upåagtet hen i mange år.
Måske eksisterer det endnu?

Den store Tranemose var på det dybeste sted delt op i 4 vandfyldte områder adskilt af vinkelrette smalle
højderygge og i midten en holm på ca. 30 m, som kunne tyde på, at her har den i sagnet omtalte Traneborg
ligget med et voldsted. Tæt ved Tranemosen, fældet ind i højdedraget, lå en stor kælder. Den var
cylinderformet, bygget af kolossale kampesten og 4 m dyb og med en diameter på omkring 3 m. Kanske den
var fra middelalderen, idet dens kampesten var lagt lag på lag uden brug af kalkmørtel. Sognefoged Niels
Nielsen og Olines sønner Hans, Laurits og Ole kaldte den, den store vippebrønd, fordi der havde været rester af
en vippekonstruktion. Men de kunne ikke fortælle meget andet end, at forældrene aldrig havde brugt kælderen.
Måske har Traneborg sammen med Borggård ved Nakkehage skullet beskytte egnen omkring Isefjord mod
venderne og andre fremmedes plyndringer i årene omkring 1157-1241, hvor der var næsten lige mange borge
som kirker i Danmark.



Ingrid og Georgs pensionat på
Tranebjerggård

** Carl Christiansen Herlev skriver i et brev til Odsherreds Folkemuseum: ”Jeg har arvet vedlagte foto af Oline
og sognefoged Niels Nielsen Nakke fra ca. 1910 efter min svigermor, Kristine Pedersen, født i Galbuen i Nakke
1895. Allerede som 10’årig kom hun ud at tjene hos bønder og har sikkert også tjent hos sognefogeden.”
(Odsherred Lokalarkiv)



** Sylvest-Jensen fik fotograferet Tranebjerggård matr. 9a under dens forfald i 1936-1938. Den mørke plet på
marken mod højre er en del af tørvemosen. Billedet er så skarpt, at man ser mælkekusken stå mellem jungerne
på ladet af hestevognen, og gårdskarlen med sit spand heste for fjællevognen. (Det Kgl. Bibliotek)

Tranebjerggårds bygninger var i bindingsværk og med stråtag. Der var lavt til loftet og ikke særlig langt mellem
ydervæggene. Stuehuset stod med en fremtrukken tværfløj fra 1865. Oline og Niels Nielsen ejede slægtsgården
i mange år. De havde folkehold og deres drenge Hans, Laurits og Ole gik til hånde på markerne og i staldene
med traditionelt dyrehold. Langs med den østlige staldlænge blev opført endnu en staldlænge. Niels Nielsen var
sognefoged i en lang periode frem til 1930, og derfor blev Tranebjerggård længe efter hans død omtalt som
sognefogedens gård.

Sønnen Hans overtog Tranebjerggård i god drift. Men Hans var en underlig snegl, der manglede lysten og var
uegnet til at være landmand. I midten af 1930’erne solgte Hans et jordstykke til et konsortium. Stanly Segner fik
lov til at anlægge haver med småhuse på 9 parceller i en afstand af 35 m fra skrænten. På grund af 2.-
Verdenskrig blev byggeriet og anlæg af en vej til parcellerne udskudt. Imens ankede Naturfredningsforening
udstykningssagen til Overfredningsnævnet. I 1947 fik fredningssagen sin endelig afslutning. Hans Nielsen, der
ifølge tingbogen forsat stod som ejer af matr. 9L, fik udbetalt erstatning. Men på det tidspunkt var Hans over alle
bjerge, og Tranebjerggård solgt.

Georg Christiansen havde købt Tranebjerggård. Bygningerne var i dårlig stand og der var ufattelig meget at
rette op på. Et mindre forrådshus i kampesten havde stået med sammenfaldet tag i så mange år, at skaderne
var uoprettelige. Ingrid og Georg indrettede stuehuset med  loftværelser og drev et velrenommeret pensionat på
Tranebjerggård.

Feriegæsterne ankom med rutebilen til Nakke og gik med deres kufferter og tasker i hænderne ud til gården. De
3 avlslænger, stuehuset og en havelåge dannede et gårdrum med brøndens lille vandpost som det naturlige
centrum på stenpikningen. Ingrid tog imod og anviste dem deres små værelser på loftet. Straks blev de
anbefalet at gå op og nyde udsigten fra Tranebjerg, og næste dag leje cykler i Rørvig, så de kunne komme
rundt i sognet og aflægge museet i Nykøbing et besøg.



Københavnske skolebørn og deres lærer kom med bil helt ud til gården. De lærte en masse om livet på landet.
Især den hvide hest der lignede mere en knabstrupper end en belgier var populær. Den friske luft og badning i
fjorden gav ungerne en glubende appetit. Om aftenen fik de blødpølse ristet på panden og serveret med
puddersukker på og saftevand til. De blev sendt i stalden for at hente den endnu varme mælk fra køerne. Ingrid
hældte mælken op i skåle og tilsatte kærnemælk, så de næste dag kunne spise tykmælk med farin og revet
rugbrød.

I højsæsonen hjalp Ella Juelsgaard med rengøring og madlavning, og da hendes Arne ikke var ret gammel, så
var han med og kunne lege med Ingrid og Georgs yngste datter. Selvom Bodil gik forrest og ikke var bange for
at knibe en kalkunkok bag i, så hønseflokken løb forfjamsket om københavnerne, var der altid udsolgt på
pensionatet.

Gennem flere år kom Lulu Ziegler kørende i egen bil. Hun havde bestilt værelset på loftet over tværfløjen,
hvorfra der var den bedste udsigt til haven omkranset af stengærde med omliggende marker. Lulu Ziegler var
en ener. Som kvinde, som skuespiller og som kabaretsanger. Hun kunne fastsømme hjertegribende vers om
forpassede chancer, forliste drømme, håb og ensomhed, så tilhørerne var nød til at forholde sig til hele Verden.

Lulu Zieglers datter Anne og sønnen, den senere så berømte skuespiller Lars Knutzon, legede skjul med Bodil
og Jytte. Lars var ved at krybe i et musehul, når de skulle med ud og handle. Lulu gik omkring og nynnede højt,
imens hun kikkede på varerne i købmandsbutikken og sagde ”Lille De” til Astrid, for så nynnende købe og
svæve ud med håndtasken over skulderen. Fru Ziegler hørte ikke til de mest beskedne mennesker i denne
verden. Alligevel brevvekslede Ingrid og Lulu med hinanden i vinterhalvåret.

** Et pladeomslag til en af Lulu Zieglers mange plader.

Jytte var 9 år ældre end lillesøsteren og havde været en rigtig lille tuttenutte som spæd og blev aldrig kaldt
andet end Tutten. Men udover sit charmerende ydrer var hun en kvik pige, der gik ud af 7. klasse i 1950. Den
dag Tutten mødte uanmeldt op på apoteket i Nykøbing og bad om at komme i lære som defektrice, så apoteker
Eilschou noget skeptisk på hende og spurgte: ”Hvordan vil du nå op til disken og ekspedere kunderne?” Rapt
kom det fra Tutten: ”Apoteket har vel en skammel, jeg kan stå på.” Den replik kunne den ellers så alvorlige
apoteker ikke stå for, så Tutten blev ansat.

Georg var Flensborgdreng. Han var født i en dansksindet familie; men da hans far omkom ved en ulykke på
byens skibsværft, kneb det for moren at forsørge en stor børneflok. Kun 9 år gammel blev Georg, som den
eneste af børnene sendt væk. Han fik et hjem hos smeden i Asnæs. En anden familie i Odsherred ville godt
have adopteret Georg, der var en sød og velopdragen dreng; men i Flensborg sagde moren nej. Det kom til at
forfølge Georg som et traume resten af livet. Han kunne blive noget så opfarende og rasende, hvis nogen var
uretfærdig mod et barn eller et handicappet menneske. Han nægtede at fortælle Bodil og Jytte om deres tyske
bedsteforældre, og hvorfor han havde byttet sit tyske statsborgerskab ud til et dansk.



Mine forældre mødtes af og til med Ingrid og Georg. Deres spisestue var med bondestuemøbler og almuerøde
paneler langt op ad væggene. Georg burde have været naturforsker i stedet for landmand. Han
eksperimenterede med at pode alverdens for os ukendte kviste på sine frugttræer på i haven. I hjørnet mod syd/
øst, hvor stuehus og stald kun var adskilt af en låge var der læ, så her havde Georg plantet frugttræer, der krøb
opad espaliere på husgavlene, På markerne dyrkede han rødbeder, ærter og krydsede planter, hvis frø blev
solgt til Trifolium i Roskilde. Firmaet rensede og videresolgte frøene i små pakker til gartnere over hele den
vestlige jordklode.

** Udsnit af luftfoto, hvor Tranebjerggård matr. 9a ses i 1951. (Thor)

Patienter i pleje fra
sindssygehospitalet SNS
Der var 11.000 sengepladser på danske sindssygehospitaler, og halvdelen af patienterne var indlagt i mere end
10 år. Disse statshospitaler var både helbredelsesanstalter og opbevaringssteder.

Indtil 1930’erne var det kriminelt at være homoseksuel, og helt frem til først i 1980’erne stod homoseksualitet
opført på Sundhedsstyrelsens liste over sindssygdomme. Kunne psykiske sygdomme ikke medicinsk helbredes,
så greb man til elektrochok, eller lægerne fortog det hvide snit, lobotomi, i hjernens forlapper. Patienters
seksuelle trang dæmpedes ved tvangssterilisation.

Målet var at få flest mulige patienter i terapi, som foregik på forskellige værksteder og arbejdshold på hospitalet.
Rundt om på gårdene anbragte sindssygehospitalernes læger mennesker, som ”kun” led af depression. På
gårdene levede patienterne i mange tilfælde under kummerlige forhold og arbejdede gratis for folk, som ikke en
gang havde været 1 dag på kursus i patientpleje.



Bodil opvokset på Tranebjerggård fortæller: ”En gang om måneden kom overlægen fra SNS, Statshospitalet
Nykøbing Sjælland, kørende i sin sorte bil. Bænket ved bordet i storstuen indtog den myndige mand duftende
kaffe og kage, imens han talte om vind og vejr med mine forældre, Ingrid og Georg Christiansen. Uden at have
set sin patient, efterlod han dennes medicin og rakte min far en hvid konvolut med et pænt plejehonorar. Godt
nok indeholdt kuverten også patientens lommepenge. Men det var så lille, at det ikke dækkede de mest basale
ting som barbersprit og en pose bolsjer, for slet ikke at nævne tobak. Mange patienter røg selvfølgelig meget,
for at kunne holde tilværelsen ud.

En patient ankom i hospitalets brune arbejdstøj, udstyret med en kiste indeholdende 2 sæt arbejdstøj, undertøj,
sengelinned, håndklæder og toiletsager. Men mor ville have et sæt sort tøj fra SNS til patienten til brug i
højtiderne. Det holdt hårdt; men min mor fik sin vilje.

Mor og far nåede at have 6 patienter i pleje fra SNS. Men en dag flyttede far og mor fra hinanden og blev skilt. I
stedet for det gode danske navn Christiansen tog mor efternavnet Jybo og flyttede ind på den nedlagte skole i
Løvstræde, hvor hun indrettede 2 værelser til patienter.

Niels stammede fra Færøerne. Hans tanker kredsede om livet deroppe med drabene på grindehvaler.
Opdagede han et marsvin på Isefjorden, så løb han ned på Rørvig Havn, tog sin jolle og roede ud for at fange
grindehval. Jacob var også færing; men ikke så forstyrret i sit hoved som Niels. Jacob holdt af at fiske med
bundgarn på en fiskeplads, der stod i mors navn. Forenden af Løvstræde byggede han sin egen bådebro til sin
jolle. Jacob blev hos mor. Da hun blev syg og døde, faldt det i min og Tuttens lod, at få gamle Jacob på et
alderdomshjem, så han slap for at komme på SNS igen.”

Langt fra alle patienter fra SNS havde det så godt som dem hos Ingrid. I et hjem med badeværelse har jeg
oplevet at en patient, hvis toiletbesøg var henvist til grebningen i kostalden, og han måtte bære vand fra
brønden ind i det kolde vaskehus for at få vand på kroppen og barbere sig. Til en stor middag samlede konen
gæsternes afgnavede kyllingeben sammen og smækkede dem hen på en tallerken med sovs og kartofler. Så
kunne det være patientens aftensmad, når han havde klaret den enorme opvask.

Det er helt sikkert, at personalet udviste langt mere omsorg for patienterne på Statshospitalets afdelinger med
22 senge i et rum og over i terapien eller festsalen.

Jørgen Rosenstands Museumsgård.
Tranebjerggård blev købt af Gundhild og Poul Kaas Hansen, hvis mange børn fyldte godt op i Nakke Skole i en
årrække. Tove og Arly Petersens Helle erindrer: ”Jeg gik i klasse med den yngste pige, Lena, så jeg kom til
fødselsdag hos hende. Kaas´ var vellidte folk. De boede lidt anderledes med små runde strandsten i gang- og
bryggersgulvet. I stuen var der plads til alle på slagbænk og langbænk omkring bordet. Jeg har også været med
min far på Tranebjerggård med maskinstationens tærskeværk. Kedeligt var det ikke med alle de tærskefolk, og
børn jeg kunne lege med.”

Det føltes tomt, da Kaas Hansen solgte Tranebjerggård. Erling og Rizi flyttede ind og drev gården indtil, de
flyttede til Ekskilsø i Roskildefjord i nytåret 1965/66.




