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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
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Tilfældighedernes puslespil
Mit liv begyndte meget klassisk med, at mine forældre mødte hinanden. Mor, der den gang hed Else Astrid
Hansen, var ansat som stuepige hos Marie og Erik Henningsen på Postfunktionærernes Feriehjem i Rørvig. Der
var orden i sagerne, livligt, morsomt, og tilfredse kunder. Fru Henningsen stod selv for madlavningen, og hun
var en god lærermester. Var der tid efter rengøringen af værelserne, så hjalp mor gladeligt til i køkkenet. Når
solen skinnede, trak hun og husholdningseleven en stor zinkbalje ud på gårdspladsen, hvor de sad i græsset og
skrællede kartofler. Maden var klar et kvarter før serveringen, så stuepigerne kunne blive vasket og iført ens
sorte kjoler og små hvide blondeforklæder.

Ugens syv arbejdsdage var skemalagte. Når aftenkaffen om lørdagen var afsluttet kunne de tre livsglade
stuepiger lige nå ned på kroen og få sig en svingom. På sin ugentlige frieftermiddag tog Mor som regel ud til sin
veninde Rie Andersen på Slettemosegård i Nakke. Der slappede hun af og ladede op. Mor vidste, at hendes
ansættelse udløb 1. november 1947. Midt i oktober betroede hun Rie, at tiden bare var strøget af sted, så hun
ikke havde fået søgt en ny plads. Det havde Rie råd for. Hun havde lige hørt, at den unge Daniel Danielsen, der
netop havde købt Brydegaard, søgte en husbestyrerinde. Far var blevet noget overrasket, da Mor kom
anstigende og sagde: ”Jeg er lige den husbestyrerinde, som du står og mangler.” Han havde endnu ikke selv
set sin annonce på tryk. Han fik taget sig sammen til at vise hende gården, haven og stuehuset. Inden de
skiltes, havde hun fået sin kontrakt i hånden.

** Else Hansen skræller kartofler på Postfunktionærernes Feriehjem, imens bestyrer Erik Henningsen og hans
søn ser på. På gruppebillede tv kokkepigen, nr. 2 Grethe Jørgensen, nr. 3 Else Hansen, nr. 5 fru Marie
Henningsen med sin hvide stivede kappe på hovedet, nr. 4 husholdningseleven. Billedet er taget først på
dagen, fordi stuepigerne gik med praktiske hvide forklæder under rengøringen. (ABD)



** Daniel Danielsen sammen med en kalv, der tager sine første vaklende skridt i en vaklende verden i 1942, og
Daniel der er blevet gårdejer i 1947. (ABD)

Den 1. november 1947 flyttede Mor ind i pigeværelset på Brydegarden. Hun skulle tilrettelægge alt arbejdet i
hus og have, samt deltage ved malkning og jungevask. Til at hjælpe sig havde hun en ung pige. I det daglige
stod hun for madlavningen til Far, 2 karle, 1 pige og Christoffer i aftægtshuset. Det var simpelthen for meget.
Mor havde lært at sige fra. Hun fik Far til at forstå, at nu han havde installeret helt nyt og moderne
malkemaskineanlæg, så måtte han selv kunne eftermalke. Sværere var det at få lært Christoffer og Far at sætte
træskoene i gangen. Christoffer ledte forgæves efter spytbakken, fordi den havde Mor poleret, så messingen
skinnede og sat en blomst ned i den.

Mor var hunderad for at gå i nødtørftsrummet, som var i den ene ende af svinehuset. Om aftenen måtte hun
tage en flagermuslygte med til at oplyse det lille rum. Bag bræddevæggen kunne hun høre et par får gumle hø.
En aften, hvor hun sad på brættet med underbukserne nede om haserne, stirrede pludselig to store skindende
gule øjne på hende i mørket. Stiv af skræk skreg og skreg hun, så det kunne høres gennem det stjerneklare
frostvejr helt ind i stuen, så Far kom løbende. Da Far trak lokumsdøren til side, flygtede en bæver mellem
benene på ham. Mor blev rasende, da han bare grinede og sagde. ”For fanden da, det var bare en bæver.” I
lang tid efter måtte mor have pigen med ved sengetid. Heldigvis var det et såkaldt selskabsdas med to huller i
brættet over hver sin tønde, så de kunne snakke sammen.

Mor og Far blev hurtigt glade for hinanden. En morgen, da Christoffer skulle køres til Nykøbing, måtte han til sin
overraskelse vente på sin søn. Derfor gik han hen på gården og bankede på vinduet ind til min Fars kammer og
opdagede, at Mor også lå derinde. Sikke et postyr. Dengang skulle folk være gift, når de sov sammen. Men
sladder og forargelse kunne Mor ikke tage sig af.



Først i sommeren 1949 fandt Mor det passende, at de forlovede sig. Ikke noget med en ring og blomster, bare
være smaskhamrende forelsket. Far offentliggjorde den glædelige begivenhed overfor gårdens tjenestefolk og
sin far Christoffer, der sad omgivet af sin datter og børnebørn i folkestuen. Det tog så hårdt på hjertesvage
Christoffer, at han gik lige så stille over i aftægtshuset, hvor de fandt ham død næste morgen. I den situation var
et bryllup på Brydegaard utænkeligt.

Mor og Far kørte i jumbe til Nykøbing, hvor de tog toget med forbindelse til København, hvor de blev gift i
Frederikskirken den 7. januar 1950 kl. 12. Uden familie! De måtte give 75 kr. for at blive viet under ½ belysning
til korsang og med kirkens folk som vidner. Men Far sagde altid, at det var alle pengene værd.

Folk i Nakke var blevet overraskede over, at de var blevet gift i København. Lige bort set fra Kristian Vejmand,
for den gode mand vidste nemlig godt hvorfor. Men allerede der gav jeg Mor de første bekymringer. Hun havde
troet, at med et sexliv og en vielsesattest, så måtte hendes menstruation udeblive. Da hun endelig gik til lægen
med sit problem, sagde doktor Lind: ”Gå hjem Else. Tag den med ro, så skal du nok blive gravid.”



** Brydegaard med ny lade og 3 skorstene på stuehuset fotograferet af Skandinavisk Luftfoto 13/5 1951. (ABD)

Den 29. oktober 1951 kl. 2 om natten lod jeg mig føde i min Fars seng. Det var der, jordemoderen bedst kunne
komme til. Mine Mors veer var begyndt 1½ døgn før, så det havde taget hårdt på Far, som typisk for tiden, var
forvist til stuen på den anden side af væggen. I takt med jordemoderen havde sagt: ”Træk nu vejret fru
Danielsen. Pres. Pres nu til.” Så var resultatet blevet, at Far og min morbror var blevet blege og så dårlige, at
nerverne måtte dulmes i pullimut. Endelig hørte de, at jordemoren klaskede i et og andet, og et sagte barneskrig
lød. Jordemoderen stak hovedet ud i stuen: ”Det blev en pige.” Altså ikke en lille Christoffer til at overtage
Brydegaard.

Far og min morbror turede byen rundt med en ½ cognac, bankede folk op og berette om den hårde ventetid. Da
de returnerede til barselsstuen, var alt glemt om, at det ikke var blevet en søn. Mor lå udmattet og skrækslagen
i sengen og iagttog det, der var mig. Det siges, at jeg lignede en nisse med en gulgrøn spidshue med rød dulle.
Mor var sikker på, jeg var hjerneskadet. Jordemoren forsøgte at trøste: ”Åh. Vent nu. Det hoved får nok en
anden facon.”

Der var ingen tvivl om, at Rie, der havde ført mine forældre sammen, skulle være min gudmor. Den 16.
december 1951 blev jeg båret op af kirkegulvet til døbefonden i Rørvig Kirke. Under skrig og skrål modtog jeg
navnene Annie Brydegaard Danielsen, imens mine forældre, gudmor og faddere stolte og glade så til, at vandet
rislede over mit hoved. Idyllen blev dog brudt, så snart de bar mig ud i vinterkulden, hvor de gamle tanter i
familien udbrød: ”Hvor kunne I kalde hende Brydegaard, så dør hun jo.” Tanterne troede fuldt og fast på, at
havde min Far fået navnet Brydegaard, så havde han aldrig overlevet. Mor, der havde fundet på, at genoptage
familiens tidligere mellemnavn, svarede: ”Ja, den vej skal vi jo alle!”

Jeg hedder Annie med E efter hovedpersonen i ’Annie Get Your Gun’. En musical, hvis sange Far og min
morbror elskede at synge med på, når de blev bragt i radioens teater og musikprogrammer.



** Brev fra Karen Sørensen: ”Aarhus d.1/11-51. Kære lille Else og Daniel. Rigtig hjertelig tillykke med den lille
pige. Det var godt, det blev en pige, for det var jo en lille pige, du ønskede dig, lille Else. Jeg håber, at både du
og den lille har det godt, og du er lykkelig, at det er overstået. Ja også din mand. Jeg sender en æske
chokolade, for du har jo alt, hvad du har brug for til barnet. Er Rie oppe hos dig, for hun sagde, at du ikke havde
nogen til at passe dig. Hils Rie mange gange og hils også Lone fra Mormor. Nu kunne jeg godt ønske at se
Lone ved siden af din lille pige, for så er hun jo stor.” Lones mormor fik sit ønske opfyldt via et foto af Lone og
Annie, der blev taget hos fotograf Hostrup-Hansen i Rørvig. (ABD)




