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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
Mennesket har altid ændret landskabet og skabt landskabet.

I bogen kan man læse om de menneskeskabte forandringer omkring Egenæs i det nordlige
Odsherred for 200 år tilbage og netop nu, og om hvordan områdets værdier bevares og nye
værdier skabes. Ændringerne der alle har sigtet og fortsat sigter mod at skabe trivsel for naturen
og mennesket.

Tidligere var udnyttelsen af vandet og landet vigtigst. I dagens Danmark er hungersnød fortid, og
derfor er der råd til at give naturen mere plads i landskabet.

Bogen bygger på erindringer og billeder om de inddæmmede naturområder ved Nykøbing
Sjælland og Nakke.

Bag i bogen er 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

Februar 2020



Seriens 12 bøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 af 12 - 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 12 - Erindringer fra Nakke Midtby

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

Bog 3 af 12 - Erindringer fra Nakke By Øst

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

Bog 4 af 12 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing

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

Bog 5 af 12 - Erindringer om arbejdslivet på landet

Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød

Bog 6 af 12 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej

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

Bog 7 af 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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

Bog 11 af 12 – Erindringer fra Hovvig og Ringholm

Om mennesker, der altid har ændret landskabet og skabt landskabet.

Bog 12 af 12 – Erindringer fra Rørvig, Nakke Lyng, Klitborg og Jagtborg

Om sandflugt, natur, landbrug, handel og personer i et samfund i forvandling



Inddæmningen af Hovvig
Købstaden Nykøbing har siden middelalderen haft betydning for det nærmeste lille opland. Byens
opland var i middelalderen begrænset af den afsides beliggenhed på en halvø, og byen forblev en
af landets mindste. I middelalderen spillede sildefiskeriet en vis rolle, men siden blev
oplandshandelen byens vigtigste økonomiske grundlag.

Kornhandelen gik i 1700-tallet fortrinsvis til Norge. Man måtte laste og losse skibene ude på
fjorden med små både. De dårlige havneforhold og byens afsides beliggenhed gjorde, at
bønderne på Sjællands Odde i en periode i slutningen af 1700-tallet fik lov til at udskibe deres
eget korn. Ligeledes kørte mange bønder i den sydlige del af Odsherred ulovligt deres korn til
Holbæk og Kalundborg i stedet for Nykøbing, hvorved byen mistede endnu mere af sin i forvejen
sparsomme handel. I begyndelsen af 1800-tallet fik byen dog lidt fremgang.

I 1838 begyndte man at bygge havnen i Nykøbing. Det skete ved, at man lagde en dæmning fra
stranden neden for byen og ud til en af sandbankerne i bugten, hvor man byggede et beskeddent
kajanlæg. Omkring 1850 fik Nykøbing sit første væsentlige havneanlæg, og byens indfaldsveje
blev forbedret og samtidig opstod nogle få mindre industrivirksomheder.

Hovvig var en del af Isefjorden. Halvøen Egenæs var ubeboet, men blev ligesom den største af de
to Ringholme, brugt til kreaturgræsning af bønderne i Nykøbing. Men som så mange andre steder
rundt omkring i Danmark var Staten midt i 1800-tallet meget interesseret i, at private borgere fandt
det attraktivt at indvinde land til landbrugsdrift, så iværksætterne blev fritaget for at betale
hartkornskatter, i de første 20 år efter en inddæmning var færdig.

Ved kgl. bevilling af 3. juli 1869 blev det tilladt prokurator Clausen, brygger Jakobsen og
glarmester Bøegh i Nykøbing, at inddæmme og udtørre og erhverve ejendomsret med skattefrihed
i 20 år over disse arealer, bl.a. mod at arbejdet blev udført efter den for landvæsenskommissionen
den 2. marts 1869 vedtagne plan.

Projektet gik ud på, at der skulle lægges en dæmning fra vest til øst og fra sydspidsen af halvøen
Egenæs en kort dæmning mod syd til den nævnte dæmning, hvorved der fremkom to fra hinanden
adskilte udtørringsforetagender: Ringholmjorden mod vest og Hovvigjorden mod øst. I grænserne
mod det faste land skulle der lægges en højlandsgrøft, som for Ringholmsjordens vedkommende
havde udløb mod sydvest ved havnen og for Hovvigs vedkommende mod sydøst ved Nakkeland.
Denne grøft skulle efter de tilgrænsende lodsejeres forlangende graves således, at den udvendige
side var mindst 2 alen fra skellet. Landvandet skulle koncessionshaverne modtage i
landvandskanalen efter flodemål, således, at vandet i denne ikke måtte være over daglig vande i
tiden fra 15. april til 1. november og i den øvrige del af året 10-12 tommer højere.
Sommerflodemålet skulle svare til mærket for daglig vande i Nykøbing havn.

Tørlægningen af Hovvig blev tilendebragt i 1871-72. På grund af skattefritagelsen ved vi ikke,
hvad de 3 bygherrer økonomisk fik ud af deres anstrengelser.



Det indvundne land mellem Ringholm og Nykøbing blev i 1873 solgt til overretssagfører C.
Frederik Vilhelm Schytte tillige med selve Ringholm. Her opførte han i 1877 de fornødne
avlsbygninger med mejeri, samt en net hovedbygning med 18 værelser. Hovedbygningen var i
tidens stil, med tårne og spir, kviste og karnapper, med veranda og en balkon der løb langs
sydsiden af bygningen. Her blev desuden anlagt have og park.

Til gården hørte godt 200 tdl. over fjorden, fortrinsvis frugtbar dyndjord, men også eng, der blev
afvandet ved hjælp af kanaler og pumpeværk. Fra den del af Askehaven der fører videre af
Hovvigvej og til vejgaflen mod Ringholm blev opført tjenesteboliger til avlsgårdens ansatte. Der
udvikledes således et større landbrug på Ringholm. I 1894 tilplantedes et større areal ved
Østerlyng med skov.

Da overretssagfører C. Fr. Vilhelm Schytte døde i 1896, indrettede fru Schytte en
herregårdspension i hovedbygningen på Ringholm, og den yngste datter Henriette Schytte kom til
at videreføre avlsgården.

Julestormen 1902

** Kort over Hovvig og Nakkelandet tegnet 1896. (ABD)



Under en storm med orkanstyrke natten mellem 1. og 2. juledag 1902 red et ilbud til Nakkelandet,
hvor han løb ind på hver gård og anmodede bonden om at komme med en karl til Hovvigs
dæmning, der var ved at bryde sammen ved vandpresset fra ekstremt høj vandstand i hele
Isefjorden. Min oldefar, gdr. Daniel Danielsen, og mange andre mænd kæmpede i mange timer for
at redde det inddæmmede landbrugsareal.

Vingerne på den hollandske mølle var surret fast til dæmningen; men de rev sig løs, og møllen
brændte varm og brød i brand. Der blev sendt melding om branden til Nykøbings trommeslager,
der straks gik igennem byen for at alarmere brandmandskabet. Kun 3 mænd, som trommeslageren
vækkede med næverne på dørene, var tilskuere ved branden. For øvrigt ville det også på det
tidspunkt have været fuldkommen umuligt at transportere en sprøjte ad den skrøbelige dæmning til
brandstedet. Pludselig måtte mændene løbe for live, da der gik hul på dæmningen. Vandmasser
strømmede fra Isefjorden ind over land, rev fundamentet væk under en anden mølle ved
landkanalen inde på Egenæs. Til sidst stod vandet ved de oprindelige kystlinjer ved Askehave,
Brentebjerg, Bystedet og standsede først tæt ved Nakke Kirkevej.

Hovvig fra landbrug til Åledambrug
Niels Nielsen var født i 1862, som søn af en fattig daglejer på Lerchenborg. Forholdene havde
været så små, at den store familie levede i samme rum som husdyrene. Som ganske lille dreng var
Niels blevet sendt ud af sin far for at sælge fisk. Niels havde selv beholdt nogle af pengene, som
han sparrede op.

Niels Nielsen blev udlært murer og kom til København, hvor han var med ved flere byggerier.
Blandt andet var han med til at genopbygge Christiansborg Slot efter branden. Han blev
entreprenør og statskonsulent. Han byggede Tivolis nuværende hovedindgang og
facadebygningerne, der blev indviet i 1890.

Niels Nielsen var en meget flittig mand og ud- og ombyggede flere gange i slutningen af
1800’tallet sin egen rødstens villa, Helsinghøj, i Hellebæk. Så huset passede i størrelse til Agnes
og deres fem børn og tjenestefolk.

I sommeren 1902 ankom statskonsulent Niels Nielsen med Agnes i sin båd til Rørvig Havn. Han
blev begejstret for Rørvig og købte i 1904 Hovvig af Henriette Schytte, der selv beholdt arealerne
omkring Ringholm.

Niels Nielsen vurderede, at jordbunden i det oversvømmede Hovvig var ufrugtbar og ikke egnet til
traditionelt landbrug. Med sin barndoms erfaringer som fiskesælger i baghovedet genopbyggede
han Hovvigdæmningen og etablerede sluse med stigbord og ålekiste i 1905. To stålkonstruerede
vindmotorer regulerede vandstanden i Hovvig. Samtidig opførte han en gård med en
hovedbygning i 3 etager på fastlandshagen. Da anlægget stod færdig, var det, det første store
åledambrug i Danmark. Heraf fik Niels Nielsen tilnavnet Ålekongen.




