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Om Annie Brydegaard Danielsen

Forord

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.

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.

Siden de 10 første erindringsbøger om Nakke, Rørvig og Nykøbing Sj. Sogne udkom i december

2018, har jeg fået tilsendt venlige hilsner fra læserne, som fortæller, hvilke erindring der kom dem i

hu under læsningen. I denne 2. udgave af ’Erindringer fra Nakke By Øst’ er de tilsendte erindringer

og ”nye” billeder tilføjet.



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.

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.

Annie Brydegaard Danielsen

August 2021



Seriens 19 bøger kan købes på kd.ebog.dk

Om sandflugt, natur,

landbrug, handel og mennesker i et samfund i forvandling

 

erindringer fra rytterskolen i Eskildstrup og sogneskolen i Ulstrup  

Bog 12 - Erindringer fra Rørvig, Nakke Lyng, Klitborg og Jagtborg - 

Bog 13 - Ulstrup Skole - 

- Ingeborg og Jakobs husmandssted Bog 14 - Østerlyng 

Om gårdenes udflytning,

bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan en

andelsvaskemaskine gjorde livet lettere  

Bog 1 - Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet - 

Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus,

sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand, brødmand, postbud, vagabonder - og om

Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen   

Bog 2 - Erindringer fra Nakke Midtby - 

Om den løbske vindmølle, høker, hjulmand, lappekone,

skomager, vejmand, landmænd, proprietærdrøm, gadekæret, bylauget, café & spisehuset

Bog 3 - Erindringer fra Nakke By Øst - 

Fra rytterskole og sogneskole til

realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold  

Bog 4 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing - 

Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød Bog 5 - Erindringer om arbejdslivet på landet - 

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

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

Om fiskere,

bådebyggere, landmænd, feriekoloniens kvinder og børn – og om Rørvig Sogns

Sygeplejeforening med klinik i Lindegården  

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

Om bønder og

husmænd, Isefjorden og Rønnen, Skredbjerg, borggårde, pensionater, tørv og krig, pipstenen,

sommerhuse, Rørvig Husholdningsforening - og patienter fra SNS 

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

Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng på

Billesborg - og udflugter til livet på Hesselø 

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

Livet omkring

Sognegården, biblioteket, idrætsforeningerne, maskinstationer, kirken, Alderdomshjemmet -og om

klapjagter, juletræsfester, fastelavn og Asfaltbal i Nykøbing 

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

- Om mennesker, der altid har ændret landskabet

og skabt landskabet 

Bog 11- Erindringer fra Hovvig og Ringholm 



- omkring Rørvig, Nakke og Nykøbing Bog 15 - Feriekolonierne 

fra hedens landbrugsland til fritidsland Bog 16 - Askehaven og Østerlyng - 

- Erindringer om udviklingen fra agervang til bydel

omkring Rørvigvej 

Bog 17 - Udbygningen af Nykøbing Sjælland 

- - Erindringer om kvinder og mænd og deres

arbejdsliv gennem to århundreder 

Bog 18   Rørvigvej ved Østerlyng og Skærby  

 En del af danmarkshistoriens foreningslivBog 19 - Høvepladsen & Lejrskolen Høve Strand -

Man følger lærere og elever på

skolerne i Nakke i Rørvig Sogn gennem år med krig, pest og fred fra 1735 til 1955 

Bog 20 -  Nakke Skole fra Kongeskole til Kommuneskole - 



Kort

** Kort & Matrikelstyrelsen ligger inde med Arendt Aschlunds konceptkort over udskiftningen af

Rørvig Sogn 1787. Udsnittet viser de lyst markerede gårde, der planlægges udflytning. De mørt

markerede gårde, huse, Fattighus og Rytterskole skal blive tilbage i byen. Læg mærke til Galbuen

og stensætningen, der fører ud i vandet, ser man Nakkes gader fulgte terrænets kurver.

I 1787 var der 221 indbyggere i Nakke. Det var 1 kongelig skoleholder, 1 hjulmand, 7 fiskere, 1

skrædder, 2 landsoldater, 1 afsidder, 4 indsidder, 4 daglejere 1 gammel daglejer, 1 afsidder af hus,

1 afsidder af gård, 1 fast almissebeboer, 22 fæstebønder, husmødre, børn og tjenestefolk. Ud af 43

hustande havde 6 hushold udelukkende fiskeriet som deres vigtigste næringsvej,



På et kort over ejerlav Nakke by, Rørvig 1860-1873 ses, at 4 gårde og 1 boelsted endnu ligger

langs med byens nu to gader, de øvrige gårde er nu flyttet ud nord og syd for byen. Skolen ligger

på nr.1 ned mod Tofte Have.

** Kort over ejerlav Nakke by, Rørvig 1860-1873.



** Kort over Rørvig Sogn 1944.

** Matrikelkort Nakke by Rørvig Sogn Holbæk Amt 18/1 1971, anvendt af vurderingsformand

Daniel Danielsen Holbæk Amt Nordre Skyldkreds.



Høker Poulsens Hus

Høkerloven, der var en liberalisering af næringsloven, trådte i kraft i 1862 og åbnede op for en

mere omfattende detailhandel i og uden for købstæderne. Bestemmelserne fra høkerloven blev

ført over i næringsloven, og gav adgang til at løse næringsbevis på detailhandel til høker eller

købmand. Som noget nyt kunne enlige kvinder også løse næringsbevis til høker. Der var

stadigvæk ikke krav om en uddannelse for at blive høker eller købmand.

** Høker Poulsens hus matr. 53 set fra gadekæret en vinterdag i 1964.

Lige overfor gadekæret lå et gennembrudt kampestensgærde, hvor to gamle ahorn flankerede

opgangen til et af byens velholdte gamle huse. Et tredje træ med historisk vingesus stod midt i den

lille prydhave. Beboelseshuset med brænderum i vestgavlen var med overkalket bindingsværk,

som traditionen bød i Odsherred.

I 1880 boede Karen-Sofie alene med sin søn på 4 år i huset. Hendes mand Jakob Poulsen var

detailhandler og drog rundt på Sjælland. Når han endelig kom forbi hjemmet, medbragte han

duftende te med jasmin og rosenblade, kandis, vanilje, snaps og rom i en mængde, som Karen-

Sofie slet ikke kunne nå at bruge indtil, han stod der igen. Derfor tilbød hun, at de andre koner

kunne købe overskudsvarerne. Pengene lagde hun til side, og bad Jakob købe lidt større

mængder.

Karen-Sofie løste sit eget næringsbevis. Sortimentet blev udvidet med snus, skrå, finsklakrids og

bolsjer. Hun indrettede dagligstuen til høkerbutik, hvor alt i løs vægt blev afvejet på en bismervægt

og pakket ind i kræmmerhuse. ¼ pund brændte kaffebønner blev malet med håndkraft, og duften

hang i rummet. Når et mandfolk skulle købe en bajersk øl, så satte han sig som oftest på

stensætningen ved vejen, nød bajeren og snakkede med forbipasserende.



Karen-Sofie var klar over, at en by med respekt for sig selv skulle kunne opvise postkort med

motiver af gaderne og oplandet, så dem købte hun af producenterne Poul Helms og Gunnar

Rasmussen i Nykøbing. Husene ændrede sig ikke synderligt, så de samme kort blev genoptrykt.

Kortet med Nakke Skole var populært, og det nærmede sig grafitti på muren, da Karen Hansen

skrev og mindedes 1900 på det lille stykke pap.

Karen-Sofies søn, Niels Poulsen, blev godt gift med Sophie, der også var født i Nakke. De unge

flyttede til København, hvor de drev en købmandsforretning på Nørrebro. I ægteskabet kom igen

børn. Forretningen afstod Sophie og Niels, da de nåede pensionsalderen, og kunne flytte til

Høkerhuset i Nakke. Her døde Niels Poulsen.

Sophie Poulsen blev alene i huset og klarede sig selv trods tiltagende svagelighed. Præsten eller

et bud bragte hende regelmæssigt litteratur fra biblioteket, så hun kedede sig aldrig.

Da min Mor blev kone på Brydegaard, blev det en tradition, at Mor pakkede en kurv med en

juledekoration, småkager og varm julemad, som blev bragt over til Sophie Poulsen den 24.

december. Fru Poulsen læste altid Peters Jul. Hun tændte et helligtrekonger lys, og når de tre

flammer mødtes, var julen forbi.

En helligtrekongersaften listede nogle unge lømler ind i høkerhusets das og plumpede en pakke

gær ned i tønden. Indholdet svulmede op, og næste dag fandt gamle fru Poulsen sit das svinet til

med lort. Politiet fik aldrig fundet gerningsmanden.

En gang om ugen besøgte Mor fru Poulsen, hvor de udvekslede nyt. Jeg elskede at gå med den

gamle dame ud i køkkenet, hvor der var et blåternet klæde foran køkkenbordet i stedet for låger. I

bordpladen af hvidskuret træ var en lille emaljeret vask. I stedet for en vandhane var der den

mindste blå støbejernsvandpost, som jeg har set. Hun postede vand i en zinkspand, der sammen

med en fin lille øse havde sin plads på en taburet ved komfuret. Fru Poulsen var så sirlig med alt,

hvad hun foretog sig. I modsat ende af køkkenet havde hun et køligt "fadebur", hvor alt mad blev

gemt.

Ellers bestod beboelsen af gangen, der adskilte soveværelset fra den lille røde klunkestue, hvor

der var åbning ind til det hemmelighedsfulde rum med et stort dækketøjsskab i mahogni.

Sideskabene havde fine buede ruder foroven dækket med hvide gardiner på indersiden. I

dækketøjsskabet stod et musselmalet kaffestel. I den øverste skuffe nedenunder hylderne med

bøger, fik man et glimt af sølvtøjet.

Når vi skulle hjem lå vores hund Bamse trofast og ventede på fru Poulsens fremstrakte hånd, der

holdt ¼ stykke wienerbrød. Han tog det fra hende med den største forsigtighed, spiste med

nydelse og kvitterede med at logre med sin store hale og se taknemmeligt på hende. Som om den

vidste, at nu kom Mors sædvanlige bemærkning, at det var alt for galt, at give hunden frisk

wienerbrød.

Bamse lejrede sig hver dag året rundt i Høkerhusets have og ventede på, at gangdøren skulle

blive åbnet, og han fik en sukkerknald. Hvorefter han vendte hjem på gården med en uudtalt

besked om, at fru Poulsen havde det godt. En dag kom Bamse ikke hjem. Min Far gik over til

Sophie Poulsen. Hun kom straks på sygehuset i Nykøbing, hvor hun døde 85 år gammel den 17.

oktober 1961.




