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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.

Om Annie Brydegaard Danielsen

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



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. Revideret 2. udg. august 2019



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

Seriens 10 bøger kan købes på kd.ebog.dk

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



Langs med markerne på Nakkelandet var der smukke og solide kampestensgærder fra en tid, da man
hverken savnede tid eller arbejdskraft.

I hjørnet, hvor stengærdet adskilte Dallodden fra Dalgårdens jord og vinklede skellet til Annexgaarden,
voksede et gammelt Abildtræ. Længe før træet slog rod, havde der færdes mennesker på Dallodden. I den
overpløjede Møllehøj havde man på bunden fremdraget en stensat kiste af mandslængde dateret til ældre
bronzealder. I det nordvestlige hjørne af lodden havde man i en røse truffet en hob sodsværtede, såkaldt
ildskjørnede sten.

** Dallodden med udsigten nedover byen og ud mod Hovvig og Isefjord til Anneberg Skov i 1938. (ABD)

Roer og Roekarle
Roerne var den mest tidskrævende afgrøde. Hurtigt efter såningen stod kålrabi og foderroer, som smalle
grønne striber, der skulle radrenses, luges og udtyndes. Udover Svend og Børge krævede det ekstra
mandskab. Hvert år blev 2-3 roekarle hyret gennem et bureau. Der var aftale om, hvad de skulle have per
favn, og hvor mange gange rækkerne skulle luges.

Jeg var 7 år, da jeg efter skoletid deltog i roehakning på Dallodden. Jeg var vældig stolt, for jeg havde aftalt
med Far, at jeg skulle have det samme som de voksne. En favn er jo en favn, og Far var tilfreds, da han
kastede sit falkeblik på mit arbejde.

Dallodden



I mange år hakkede Jyden, Svenskeren og Hilbert Olsen. Nina sad som regel ved siden af Børge. Jyden gik
over i købmandsbutikken og sagde tørt og konstaterende: ”Man kan godt se, hvem der er far til æ barn.”
Jyden og Svenskeren tog gerne en tørn efter aftensmaden, så de kunne komme hjem til hver deres. Uden for
roesæsonen var Hilberts opholdssted et udtjent fiskerskur på Nykøbing havn, når han ikke lige var til
serviceeftersyn på Statshospitalet.

En morgen udeblev Hilbert. Det ville Mor ikke finde sig i og gik over og bankede på karlekammerdøren og
råbte: ”Op med dig!” Hilbert klynkede ynkeligt: ”Jeg har ingen Peter Spillemandsdråber, kan du ikke hente
nogen på apoteket.” Mor havde aldrig hørt om Peter Spillemandsdråber og troede, det var noget, han bare
kaldte et og andet. Men op og hakke roer skulle manden, så Mor startede bilen og gik ydmyg ind på apoteket
i Nykøbing og bad om Peter Spillemandsdråber. Til Mors lettelse smilede defektricen og sagde: ”Er de til
Hilbert? Et sandt vidundermiddel.” 10 dråber i 1 glas vand, og 10 minutter efter gik Hilbert til den med
roejernet.

Optagningen foregik i oktober/november af de samme, som havde hakket dem. Svend kørte med
roeoptageren, der lignede en slæde. På mederne, som pløjede roerne op, kunne han stå, så han ikke hele
tiden skulle trave efter hestene, som trak maskinen. Roekarlene bankede jorden af roerne med håndkraft, og
lagde dem tilbage i rækker, hvorefter toppen blev hugget af med en roekniv, og endelig blev roerne kastet
hen i bunker. Mange roearbejder holdt mere af lugningen end optagningen, fordi vejret var med til at gøre
efterårsarbejdet hårdt, når roemarkerne blev omdannet til et pluddermorads.

De saftige blade blev samlet op og lagt i ensilagebeholder og omdannet til det rene syltetøj for køerne, der
kvitterede med højere fedtprocent i mælken. Lønningerne steg, og derfor købte far en aftopper fra Taarup
Maskinfabrik, som blev trukket af to heste indtil maskinstationen, også overtog hele roeoptagningen.

Børge kørte roerne i kugle, som før frosten satte ind, blev dækket med et tyndt lag halm og et tykt lag tang. I
løbet af vinteren blev 3-4 læs roer hentet hjem ad gangen. Når den lange roekugle var tømt, blev tang og
halm pløjet ned i jorden, hvor det blev omdannet til nærringstoffer for næste års afgrøde.



** Børge og Rasmus henter roer fra kuglen på Dallodden i 1969. (ABD)

Forsvarsministeriet gav i tilfælde af ekstremt tørt eller vådt vejr i høst eller roelugning tilladelse til indkvartering
af soldater på gårdene. Fars radikale sindelag forbød ham dog at ty den mulighed, hvis han overhovedet
kunne få andet mandskab. Men et år tårnede ukrudtet sig op imellem roerne, så han måtte lide den tort at
ringe ud til Sjællandske Feltartilleriregiments regimentschef, som så fandt nogle soldater. Mor startede den
duegrå Morris Oxford. Den havde tidligere tiders engelske herreværelsesstil i interiøret med indlagt træ,
gulvtæpper og polstret loft, hvilket gav respekt, da hun trillede gennem vagten på Holbæk Kasserne. Hos
obersten skrev hun under på, at hun havde ansvaret for 3 soldater, indtil de skulle stille til en øvelse.

Børge, Torben og Richard tog roehakningen, som en kærkommen afbrydelse i en hverdag fyldt med
kommandoråb og march. Den mindste af dem hadede de flagrende bukseben. Han var en charmerende fyr,
som virkelig overraskede Mor ved at låne hendes symaskine, for selv at sy buksebenene ind og først
efterfølgende klippe overskydende stof af. Den anden soldat havde min opmærksomhed. Han drak te uden
sukker. Det tog jeg konsekvensen af og lagde mit tesukker forbrug på hylden, hvilket jeg i dag takker ham for.

Ham med guldringen på fingeren bad om, at han måtte ringe hjem. En lørdag vendte han noget forvirret
tilbage til aftenkaffen. Mor spurgte, hvad der var galt. Jo, konen havde fået veer og skulle indlægges på
sygehuset. Far sagde, at han kunne da godt nå rutebilen til Holbæk. Uh, ha nej soldater må ikke forlade
deres plads, uden den overordnede gav sin tilladelse. Sådan noget militærpjat. Far sagde myndigt: ”Af sted
med dig. Ringer de fra kasernen, så siger jeg sku, jeg har sendt dig til Holbæk efter roejern til mig.” Mandag
morgen ankom soldaten med den første rutebil og fortalte glad, at han havde fået et barn. Det blev imod
militærets reglement skyllet ned med en snaps.



    ** Fra min poesibog juni 1966: ”Når engang i fremtidsdage du er lykkelig og glad, så send da tankerne
tilbage til de soldater, som skrev på dette blad. En soldaterhilsen fra Børge Olufsen, Torben T. Jensen,
Richard Ploug fra Holbæk Kasserne.”

Militærmanøvren Absalon

** HAV oktober 1965. Amerikanske Army helikoptere i luft og danske soldater på landjorden.



Når militæret afholdt skydeøvelser ovre i Melby og Jægersprislejren, blev lydbølgerne forstærket under
Isefjorden, så vores vinduer i stuehuset klirrede. Far klagede til militærets øverste instanser. Da de troppede
op for at besigtige problemet, blev der ikke løsnet et skud. Af gode grunde kunne de ikke høre glassene
klirre, og så var det problem løst for militærets vedkommende.

Bønderne kunne ikke nægte militæret at holde øvelser på deres jord. Far måtte bare acceptere, at
hærenheder ankom med telte og militærmateriel, som blev stillet op på stubmarken nedenfor vores
havegærde.

I oktober 1965 havde efterårsmanøvren kodeordet: Absalon. Mere end 10.000 danske værnepligtige,
genindkaldte og øverstbefalende deltog i øvelsen sammen med amerikanske helikoptere og panserinfanteri. I
flere dage stormede soldaterne frem gennem røgdække i Nordvestsjælland. Tanks og jeep forvandlede
Nakkelandets marker til et ælte af pløre. Soldaterne var høflige, når de bad om vand. Den dag de pakkede
feltkøkkenet sammen, stillede 3 menige og spurgte, om vores grise ville have hvidkålssuppe. Mor spurgte: ”Er
den frisk.” ”Ja da.” Så kunne de tage mælkejunger og hælde deres madrester i. Gutterne afleverede 3 fyldte
junger. Mor stak en finger i suppen. Hun så meget overrasket ud og sagde ”den er for god til svinene.” Vi fik
militærsuppe i 3 dage, og Mor delte samtidig ud til naboerne.

Den sidste fæstegård i Nakke var Dalgården i 1908. Fæster Lars Petersen var flyttet fra gården, så Nykøbing
Kirke solgte den. Bygningerne var dårlige, og besætningen på 3 værdiløse heste og 2 køer blev købt af Jens
Hansen. Han var slet ikke interesseret i gården; men han fik på den måde mulighed for at lægge 6 tdl.
værdigfuld eng til Borggård. Det halve af hovedlodden solgte han til Christoffer på Brydegaard. Men han
måtte ansætte en bestyrer på Dalgården, før det lykkedes ham at få solgt resten af ejendommen.

Af folketællingen i 1930 fremgår det, at på Dalgården matr. 2a bor gårdejer Jens Christian Larsen og hustru
Anna Marie med et barn, Karl Christian på 6 år og Anna Maries forældre tidligere gårdejer Jens Laurits
Nielsen født i 1857 og hustru Sidse Marie Nielsen født 1860.

Jens Christian Larsen, der var født i 1876 i Rørvig og søn af Kirstine og skibsfører Niels Larsen var uddannet
som sømand og ved landvæsnet, elev på Bogø Navigationsskole i 1898 og skibsfører til 1912, hvor han købte
Dalgården. I en årrække var han i bestyrelsen for Nakke Andelsmejeri og medlem af Nævninge-
Grundlisteudvalget, vurderingsmand for Østifternes Brandforsikring og i bestyrelsen for Rørvig Sogns
Venstreforening. I 1929 blev han medlem af sognerådet og sad i vejudvalget.

Valborg Henriksen fortalte. ”Min far, Jens Christian Larsen, var jo i sine yngre år sømand og førte
rutedampere på Isefjorden. I 27 år sejlede min far varer over til Hesselø to gang om måneden med sin båd
Stærk. Afgang Rørvig kl. 8.15 og hjem samme dag. Min mor hed Anna, og tog os 3 børn med ned på havnen
om vinteren, hvor vi med en lygte i hånden, lyste båden ind. Da han gik i land, byggede han ejendommen i
Søndervang, der senere blev inddraget til sogneskole. Den blev solgt til Laura og Laurits Petersen, der drev
landbruget med flid.

I 1912 kastede mine forældre sig ud i driften af Dalgården; men far blev ved med at sejle på Hesselø 2 gange
om måneden. Mine forældres ægteskab var vellykket, og de valgte som 64 årige at lægge op i 1940. Mine to
søstre var fløjet fra reden for længst. Ole og jeg, der havde arbejdet hos dem et par år, boede på Ellinge
Lyng. Mine forældre flyttede til Vestrebro, hvor min far havde forskellig småarbejder i Nykøbing. Lige før
guldbrylluppet døde min mor i 1954. Min yngste søster og hendes mand flyttede hjem til vores far og sørgede
godt for ham lige til, han døde efter at være fyldt 85 år.”

Nakkes sidste fæstebonde på
Dalgården



Tragedien på Kildegaarden medførte
flytning til Dalen
Jeg var bittelille, da jeg hørte en så skrækindjagende beretning fra det virkelige liv, at jeg nu har måttet tjekke
op på Kildegaarden og Dalgårdens historie, for at få rede på sagen.

Det hele begyndte med, at Jens Jensen fra Hvilsager giftede sig med Lauritz ‘datter Dora på Kildegaarden i
1912. De unge overtog slægtsgården og byggede en ny portlænge i beton med tag af pandeplader, som
havde plads til lo og stald til 18 køer og nogle stude. Jens Jensen var ganske ung, da han efter et
kørselsuheld med sine heste døde juledag 1918 og efterlod sig kone og 3 små børn.

Dora måtte gå den tunge gang som enke for at få sin ældste datter Laura indskrevet i Nakke Skole. Hun så
ikke anden udvej end at ansætte gårdskarlen Oluf Larsen fra Ulstrup som bestyrer. Oluf og Dora tog til
giftefogeden i Asnæs, og deres lykke blev fuldbyrdet med fællesbørnene Johannes og Ingrid.

**Tv Bykærgård matr.7a og th Kildegaarden matr. 8a i 1916. (DG)

Johannes´ konfirmation var blevet fejret på Kildegaarden i påsken 1937, og Doras yngste datter Edith fyldte
19 år og var hjemme på ferie. Da Edith skulle tilbage til sin plads i Holbæk, tilbød Oluf at køre hende afsted kl.
5 om morgenen. Ingrid på 13 ville med for at få en køretur. Undervejs blev der kludder med bilen, og Oluf
kørte til mekanikeren i Rørvig, hvor Chevroleten med indregistreringsnumret C6768 blev ordnet. Så fortsatte
de kørslen, og da Oluf ville passere togoverskæringen i Kollekolle, må sneen have blændet ham, for han så
ikke lyssignalet var rødt.

Fra Holbæksiden kom toget, selvom togføreren havde grønt signal, brugte han i det skrækkelige snevejr
fløjten. Togføreren bremsede ikke, da han antog, at den langsomkørende bil ville stoppe. Den store bil blev
forvandlet til en klump forvredne jernstumper, og 3 mennesker lå blødende midt i ruinen. Så snart damptoget
var bragt til standsning, styrtede togpersonalen ud. I pakkevognen hentede de en båre, hvor de lagde den
værst tilskadekomne på. Sammen med Edith, der selv kunne gå, blev Ingrid bragt bevidstløs hen til det
nærliggende bageri. Doktor Lind ankom med den tilkaldte ambulance og ydede førstehjælp før, pigerne blev
kørt til sygehuset i Nykøbing.



Oluf var klemt fast i bilens ruiner; men da man fik befriet ham, viste det sig heldigvis, at han ikke var så
medtaget. Han kunne selv gå til en personbil, som bragte ham til hospitalet. Der var Edith blevet behandlet og
kunne udskrives. Men Ingrid havde brud og læsioner, og hendes tilstand medførte, at hun aldrig kom til
bevidsthed og døde få timer efter. Oluf blev udskrevet dagen før sin datter begravelse; men doktor Lind
havde forbudt ham at være til stede i Rørvig Kirke.

Den 3. april 1937 fulgte gymnastikforeningens fane kisten, hvor Ingrid lå iført den konfirmationskjole, som hun
skulle have haft på til sin konfirmation. Hendes skolekammerater strøede grønt og de første spæde
forårsblomster foran rustvognen. Det var så højtideligt og gribende, at de fremmødte blev ved med at tale om
Ingrids død.

** Sylvest-Jensens luftfoto udover Dalen med Dalgården matr. 2a i høsten 1953. Læg mærke til, at vejen
endnu ikke er asfalteret, og transformertårnet ligger mellem gården og huset på Nord. (Det Kgl. Bibliotek)

Datterens død medførte, at Dora og Oluf solgte Kildegaarden til skibsmægler Kai Tuxen og købte Dalgården.
I de ny omgivelser kom Dora og Oluf aldrig over tabet af datteren. De flyttede ind på mejeriet i 1954 og lod
Johannes forpagte Dalgården i forbindelse med, han giftede sig med sit livs udkårende, Birte Holt Jensen fra
Østrup, som arbejdede på Rørvig Kommunekontor.



En nytårsaften skilte nogle af byens karle en fjællevogn og samle den igen på taget af Dalgården. Næste dag
troede folk knap deres egne øjne, da de så vognen på tagryggen. Til Helligtrekonger tog de samme karle
vognen ned og samlede den på jorden, så Johannes kunne bruge den igen.

Dora og Oluf ville tilbage til Dalgården, så Birte og Johannes bosatte sig på en lille ejendom på Slettehøjvej i
efteråret 1957. Birte kastede sig ud i en uddannelse til lægesekretær på Nykøbing Sygehus, hvor hun gik med
lægerne på stuegang og skrev journaler i mange år. Birte lagde ikke skjul på, at hun ikke kunne få børn, og
de var skrevet op til adoption af et dansk barn. Det blev Inge, som blev fremvist iført hvid babybluse og blå
fløjlsspencer. Det er som bekendt både arv og miljø, som former et menneske. Inge var mørkhåret som
Johannes; men kom også til at gå på hans charmerende facon, så folk udbrød: ”Nej, hvor hun dog ligner sin
far.”

Når nogen gik forbi Dalgården, ville Oluf gerne slå en sludder af. Når de spurgte om hans mening om et og
andet. Kløede han sig i nakken og indledte svaret med: ”Jeg ved skut’te!” Doras synspunkter var derimod helt
afklarede, når hun deltog som delegerede på Venstres amtsmøder. Det kom Oluf til gavn, da han stilede op til
Rørvig Sogneråd og blev valgt ind. Interessen for politik gik igen hos Johannes. Da han i 1962 stillede op til
sognerådet, forsøgte Amtstidende at gøre PR for ham ved ikke at undlade at præsentere ham, som
svigersøn af amtsrådsmedlem Otto Jensen i Østrup. Jeg tror, folk var ligeglad med det, for Johannes kunne
selv.

Da Johannes og Birte langt om længe fik overtaget Dalgården, lagde han driften om til en svineproduktion
med 15 søer, og de leverede 250 svin årligt. Planteavlen var hindbær, hvede, byg og raps. På markerne kørte
han med sin grønne John Deere-traktor, trofast fulgt af deres sorte labrador. Den markerede sit territorium
ved altid at gø og logre venskabeligt med halen.

Her i det ny årtusinde er der ikke mange af de gamle slægter tilbage på Nakkelandet. Derfor er det en rar
fornemmelse at vide, det er Inge og ægtemanden Per Plambech, der har overtaget Dalgården.

** På Rørvigfilmen ses dalstrøjet med Dalgården, hvor Johannes efterårspløjer sin ager med den sorte
skygge af deres hund i 1964.



** Dalgårdens mark med mågeflokke og udsigt til Hovvig i 1970’erne. (ABD)

Hans Peter Hansen var født i Nykøbing i 1873 som søn af arbejdsmand Ole Hansen. Da Hans Peter var 9 år,
faldt hans far under et arbejde ved havnen i vandet og druknede. I hjemmet var flere børn, og af dem
udmærkede Hans Peter sig ved en kolossal læselyst, men der var ikke råd til at holde ham til bogen. Han
måtte på landet og tjente efter konfirmationen hos gårdejerske Marie Nielsen på Brentebjerggård. Foruden
ham var der et ungt ægtepar som medhjælpere og endnu en dreng og pige som tyende.

Plovkarlen fra Nakke blev
finansminister



Når Hans Peter gik på markerne, sådan mest om foråret, når alting brød og solen skinnede på de hvide sejl
derude på Isefjord, så kom udlængslen mod det fjerne. Det var slet ikke til at modstå. Han stak af på en pæn
måde, da han var 17. Hans tanke var at blive kok og senere hovmester på en ordentlig skude. Han blev godt
nok kok, det vil sige i fritiden. For på det skib han var forhyret i det halve år, han sejlede, måtte han i al den
øvrige tid gå i sjak med dem, der ladede, stuvede og lossede, når de var i havn igen. Det var ikke just det,
han havde tænkt sig i Nakke. Da så i øvrigt sømandsstrejken i 1890 hindrede ham i at komme på langfart, så
gik han i land igen.

I København fik han straks plads på et lager i manufakturbranchen og avancerede til bestyrer. I sin fritid gik
han til studentersamfundets aftenundervisning og deltog ivrigt i arbejdet i socialdemokratisk vælgerforening.
At han var en lige så dygtig administrator, som han havde været ihærdig agitator, fik han lejlighed til at vise i
Slagelse byråd og som borgmester. Han sad i folketinget 1913-45 og beskæftigede sig særlig med sociale
spørgsmål og skolesager. Sikker og myndig i sin optræden fik han ord for at være en streng, men retfærdig
forhandlingsleder.

** Brentebjerg bronzealderhøj er anselig med en højde på 3 m og en diameter på 21 m. (Brita)

På Nord ligger 2 gårde og den fredede kæmpehøj Brentebjerg, hvis navn også kan staves Brantebjerg. Fra
dens top er en fantastisk udsigt over hele Rørvig Sogn. Jeg har mange yndlingspletter i Danmark; men
udsigten fra Nord mod Hovvig og Nakkelandet forbliver det smukkeste og mest dragen. Bronzealderhøjen
skulle i fordums vintersne være set på røde pæle og trolde i lystig dans under den.

Bronzealderhøjen Brentebjerg og
Brentebjerggård



Sikkert er det, at der står en sten, der markerer, at bronzealderhøjen er fredet. Ved berejsningen i 1874
opdagede arkæologerne, at der var gravet i højens top og i siden, hvor de fandt en urne med ben. Det siges,
at da maler og arkæolog Johannes Glob senere ville grave i højen, kom Niels Jensen, der ejede jorden,
farende og jagede ham væk.

** Brentebjerg havskrænt med bronzealderhøjen majestætisk tronende på toppen af bakken i 1976. (ABD)

Brentebjerggård var naturligvis navngivet efter havskrænten Brentebjerg på marken. Gården fremstod som et
førsteklasses mønsterlandbrug med et stort husdyrhold i mere end 1½ århundrede.

Nicoline var en glad og gæv, men hårdt ramt kvinde. Hendes første mand hed Erik Bay Larsen og døde kun
35 år gammel i 1940, imens deres 2 piger var ganske små. Hun havde sin blide mor Marie og rapkæftede far
og gårdens ejer Niels Jensen boende. Nicolines bror Henrik gik som medhjælper. En ugift slægtning, Martin
Danielsen, sad og skar pinde og var ikke til megen hjælp.

Nicoline giftede sig med gårdens karl Ejnar Nielsen fra Tuse Næs. Det første de gjorde, var at anvende ½ tdl.
til opførelsen af et aftægtshus til hendes forældre. I det røde murstenshus med en dejlig udsigt til gravhøjen
kom også Nicolines bror og enke Ellen Nielsen med sine børn til at bo. Ellen passede myreflittigt hus og
vartede op. Da de to gamle døde, og kun Henrik og hendes søn var der, begyndte hun at arbejde på
sygehuset. Henrik dyrkede asparges og kogte selv sine bolsjer. Men ellers var han så længe om alting, at det
hed sig, han sov vintersøvn.

Ejnar og Nicolines eneste fællesbarn døde under fødslen. Men han var glad for Astrid og Jytte, som han
betragtede som sine egne børn. Ejnar oprettede en stambesætning af røde køer, og blev en agtet dommer
på dyrskuer rundt om. Da besætningen fik leukose, blev den skiftet ud med fedesvin.



** Sylvest-Jensens luftfoto af Brentebjerggård matr. 20a i 1956. De 2½ sammenbyggede stalde opført i 1907
og det fritliggende stuehus fra 1801 indkredser gårdspladsen. Nord for gården ligger svinestalden og øst for
haven hønsehuset opført i 1937. Øverst til venstre ligger aftægtshuset opført i 1945. (Det Kgl. Bibliotek)

Nicoline og Ejnar var meget udadvendte mennesker, der tog del i sognet. Hun var en flittig deltager i Rørvig
Sogns Husmorforening. Ejnar var i flere bestyrelser. Fra 1962 til 1966 var han medlem af Rørvig Sogneråd.
Han var den sidste formand for Rørvig Sognegård, inden det blev overdraget til kommunen.

Ejnar og Nicoline havde en læseklub med mine forældre og lærerparret Andreassen. Udover at læse Thit
Jensen, var klubben vældig optaget af landets eneste ugifte skoleinspektør Inger-Merete Nordentoft og
hendes lille Kirsten, som kirken og skolen stemplede horeunge. Jeg lå på sofaen og lyttede. Den alvorlige
snak og min fantasis billeder på nethinden, fik mig til at græde.

For det ikke skulle være nok, så døde Nicolines datter Jyttes mand. Så hun stod alene med to små drenge,
gården i Stenstrup og et job som sygeplejerske. Straks var Nicoline og Ejnar parat til at hjælpe. Hver morgen
kom Jytte og afleverede børnene og hentede dem igen efter arbejdstid. Efter en årrække fandt hun sammen
med landbrugsmedhjælper Johannes Jørgensen fra Hovvigvej.

Da Nicoline og Ejnar Nielsen nåede pensionsalderen, flyttede de til et hus på Sejrøvej i Nykøbing 1979.
Nicoline overlevede Ejnar, der døde få måneder efter flytningen.

Brentebjerggård blev købt af Michael og Emilia Wedrowski, der var flygtet fra den polske kommunisme i
1970'erne. Michael passede landbruget, men Emilia manglede en beskæftigelse, hvis hun ville slippe for at
pendle til København. Så hun besluttede at lave et galleri med kunst og kunsthåndværk fra Polen og
Danmark. Efter 33 sæsoner med store udstillinger fordelt i de gamle staldbygninger overtog sønnen Pawel
Wedrowski Galleri Brantebjerg.



Nordgården på Nord
Den dag i februar 1888, da Marie og Niels Christian Christiansen skulle giftes, var der kommet så meget sne,
at Nykøbing var helt lukket til. Niels og hans familie fra Nakke måtte køre i kaner udenom byen for at komme
til Vig, hvor brylluppet stod på kroen, som Maries far ejede.

En væltet flagermuslygte var skyld i, at den røde hane galede på Nordgården. Martin Hansen på
Slettemosevej skriver i sin dagbog, at himlen var blodrød i nattemørket over Nord. Da han og faren nåede
derud, stod 3 længer i lys luge. Kun kreaturer, beboere og indbo blev bjerget. Om morgen stod kun 3 murer
tilbage i beboelsen.

Nordgården blev genopbygget, som en blændende hvid ejendom med bredde bygninger med rødt tegltag. En
allé af rønnetræer førte op til den moderne arbejdsplads omgivet af frugtbare agre. Her ofrede Niels og Marie
hjem og bedrift alle deres kræfter. De var med til at gøre samfundet større og rigere. Dertil var de flinke og
hjælpsomme over for andre og altid agtede og velanskrevne på egnen.

** Sylvest-Jensen luftfotos af Nordgården matr. 21a med rønnealleen op til den offentlige vej fra Nakke til
Rørvigvej. (Alice)



** Elise Marie og Laurits Henrik Jensen. (Alice)

Niels og Marie fik to piger. Elise Marie, kaldet Lise, fik undervisning i violinspil og gav koncerter rundt om.
Måske var det under en optræden hos sin bedstefar på Vig kro, at hun mødte Laurits Henrik Jensen. Da de
blev forlovet, nåede de at sikre sig et par lykkemønter med Kong Frederik VIII og fik deres navne indgraveret
på bagsiden.

På den ny Nordgård var stuehuset indrettet med en aftægtsbolig, så da Lise blev gift med Laurits blev de to
familier under samme tag. Lise og Laurits var udadvendte folk, som tog aktivt del i foreningslivet sideløbende
med, de fik børnene Johanne Marie, Peter Phillip, Dora Nikoline, Niels Christian, Vesti og Jens Bent.

I 1925 overlod Marie og Niels bedriften til svigersønnen og blev boende i 12 år på gården, hvorefter de
flyttede ind hos deres ældste datterdatter Johanne, der var gift med vognmand Lars Daniel Bøje Petersen på
Gasværksvej i Nykøbing.

Laurits og Lises søn Christian blev gift med Vera. Vera plukkede rønnebær i alleen, der førte op til
Nordgården, og konkurrerede med Lise om, hvem der kunne lave den fineste rønnebærgelé. Farven og
stivheden skulle være perfekt, og konkurrencen endte uafgjort.

Når der var indbudt til kalas hos Lise og Laurits på Nordgården, blev cyklerne sat udenfor gården og ikke i ly
for vejret i porten. Porten var dyb som en tunnel og gårdspladsen forholdsvis smal. Lars Bøje tog den i sin bil
hurtig venstre rundt i ’borganlægget’. Men førstegangsbilister holdt naturligvis til højre rundt på gårdspladsen,
hvilket som hovedregel efterlod ridser i lakken og en bred stribe kalk.




