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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 måleenheder og mønter, samt et kort over Rørvig
Sogn.
Annie Brydegaard Danielsen
Oktober 2018, 2. udg. juli 2019
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Mørkhøjgård

** Mørkhøjgård beskrevet i opslagsværket Danske Gårde i udgaven fra 1916. (DG)
Takket være udﬂytterbonden Michel Blas var vi i familie med familien på Mørkhøj, en indsiddergård. Mads
Peter Larsen, født 1837, blev indsidder ved at gifte sig med Peder Kristensens datter på Mørkhøj. Peder Kr.
Larsen født 1852 i Egebjerg, blev indsidder ved at gifte sig med Ane Christine Petersen for i 1905 at
overtage Mørkhøj.
Indsidderbetegnelsen var afskaﬀet, da Peter Larsen i 1918 giftede sig med Ane Christine og Peder Kr.
Larsens datter Marie og blev dermed gårdejer på Mørkhøj. Marie og Peter ﬁk to børn. Da Gunhild og Else,
begyndte i Nakke Skole, blev Marie et toneangivende medlem af skolekommissionen i 8 år.

** Sylvest-Jensens postkort af Mørkhøjgård 1936. Gårdens udlænger blev opført af de mange kampesten,
som lå spredt ud over den jord, som blev tildelt gården i forbindelse med udﬂytningen fra Nakke by i 1800. I
takt med økonomien bedredes var ﬂere avlsbygninger opført. (ABD)
Til Mørkhøj hørte 51 tdl. agerjord, 9 tdl. eng og lynglod. Agerjorden lå henover en stigning i terrænet, hvor
der havde ligget en gravhøj, Mørkhøj, som gården havde navn efter. Det grundmurede stuehus med kælder
fra 1878 lå sydligst i den stråtækte gård og omgivet af en gammel smuk have med gode gemmesteder for
børn. Den østlige længe og vestlige portlænge var af granit og sammen med den nordlige kostald blev
gårdrummet lukket af. Trukket væk fra vejen lå en grundmuret svinestald med stråtag og en paptækket
lade. Peter havde allerede i begyndelsen af 1950’erne udskiftet de 6 heste af ubestemmelig race med en
traktor.
Peter var Fars fætter, og Peter var bror til Carl på Agerhøj, som var gift med også en Marie. Der var et
sammensurium af navne, når Marie samlede familien på Mørkhøj. Hver gang var det et større selskab med
alle børn, svigerbørn, børnebørn og et par naboer. Der manglede hverken mad eller øl, så inden aftenens
kortspil og punch var det påkrævet, at herrerne skulle se Peters stambogsførte røde tyr, 16 køer, 13
ungkreaturer. Mændene stillede sig op på rad og række og lod vandet risle i grebningen, og imens kunne
Peter rigtig fortælle: ”Dengang Maries farfar havde købt vindmotor og kværn, skulle der mange hænder til
at hive i taljerne, for at få møllehat og aksel op at stå, så Peder havde indbudt naboerne til min ny rejsning.”
Den blev der jo grint godt og smørret af.

** Sylvest-Jensens luftfoto af Mørkhøjgård 1936-1938. Der er telt i haven, så det er efter al sandsynlighed
taget i forbindelse med Gundhilds konﬁrmation. Ud for porten holder en Ford A parkeret, som var ejet af
bageren i Nykøbing, står der i omslaget til billedet. (Klaus W.)

** Familietræf hos Else og Gunnar ved Roskilde i 1950’erne. Peter Larsen fra Mørkhøj sidder i centrum og
Marie fra Mørkhøj sidder i en stol yderst til højre. Nr. 4 fra venstre står Marie Larsen fra Agerhøj og Carl fra
Agerhøj titter frem tv. for hende.
Kontrolassistent Tage Hedemand Nielsen havde tjent hos Peter og Marie i ﬂere år. Derfor blev han og Doris
også inviteret derud. En dag skulle de på tur i Peters nye ﬁne bil, som var udstyret med blinklys i stedet for
gule afviservinger. Peter og Tage forrest og damerne med Far presset ind bag i bilen. Der sad Marie og nød
sin eftermiddagscigar for fuld damp, og da bilen ikke var indrettet med askebæger, anvendte hun et tomt
skosværteglas til at aske i. Det lærte Mor af. Hun gjorde det til en vane at have et glas med skruelåg i
håndtasken, hvilket medførte, hun kunne ryge uden at smide aske og skod i naturen.
På grund af de nære familiebånd blev Agerhøjs gamle dåbskjole med kniplinger brugt af dåbsbørn på
Agerhøj, Mørkhøj og Brydegaard i mange generationer. Gamle Blas må have vredet sig i sin grav af
ærgrelse, da Peter og Marie lagde op efter 41 år på Mørkhøj, og gården gled ud af slægtens eje.
Efter at have boet 12 år på Vesterbro 38 i Nykøbing, faldt Marie og brækkede hoften, og de kunne dermed
ikke mere klare sig selv og ﬁk ophold på plejehjemmet Præstevænget. Peter døde i 1972. Marie forblev rask
og åndsfrisk og fulgte med i hjemmets liv, og var særdeles vellidt blandt de øvrige beboere. Marie døde 92
år gammel i 1982.

** I 1954 er Mørkhøjgårds vindmølle taget ned. Man kan se elmaster og telefonmaster på hver sin side af
vejen, hvor en bil kommer kørende inde fra Nakke By, og køerne græsser på marken. Midt i billedet ligger
Mørkhøjhus, og Slettemosevej fører videre til Martin Hansen ejendom skjult i træer og hen til
Slettemosegård øverst tv. ved Hovvig. Øverst th ligger de 2 ejendomme ejet af henholdsvis Theodor
Jørgensen og Peter Jørgensen. (Klaus W.)

Ida og Ejvind Hansen
Peter Larsen havde solgt Mørkhøjgård med 60 tdl. besætning og inventar til en mand fra Slagelse, som
videresolgte gården til Ida og Ejvind Hansen. De ankom med deres to små børn til Mørkhøj midt i juli 1960.
Der var nu 27 ha jord under plov og 1 ha tilplantet med gran, så det blev et familielandbrug uden fremmed
hjælp.
Ejvind Hansen, der sad i Billesborg Mejeris bestyrelse, havde ved salget af sin ejendom på Vesterlyng ikke
overdraget køberen sin overenskomst på mælkeleverance fra 4 køer til Billesborg. Kontrakten tog han med
sig og indbetalte derfor kun 80 kr. pr de 10 køer, der var fulgt med købet af Mørkhøj. I begyndelsen var det
Ejvind, som malkede; men da han begyndte at klage over rygsmerter, svøbte Ida et tørklæde om håret og
overtog malkningen.
Deres datter, Ulla, var en stille pige. Ida havde overskud og blev hurtig aktiv i sognets foreningsliv. Var Idas
kalender blank, når en kone manglede en serveringsdame, så gav hun gerne et nap med. Hun har sågar
haft min Mor med som makker. Det var hos værtsfolk de kendte, så de morede sig gevaldigt. Om tæerne
var nok så ømme efter servering af mad og kaﬀe, sagde de ikke nej til en herre, der bød dem ind på
dansegulvet.

Frederik Landbo smiler ved tanken om en IH-traktor: ”Det var foran købmandsbutikken, jeg havde mit første
møde med Arne Vitus Hansen fra Mørkhøj. Vi var med vores fædre, der var inde hos købmanden. Vi små
drenge blev udenfor på vores fædres traktorer. Og pludselig opstod der en mindre hanekamp. Hvem kunne
komme højest op på traktoren. Det skal lige bemærkes, at ingen af dem var udstyret med førerhus. Arnes, nå
ja det var vel hans far Ejvinds, var en rød International Harvester, og min var den nok så berømte Grå
Ferguson. Jeg husker ikke hvem, der vandt dengang, men jeg ved, at Arne og jeg har vundet hinandens
livslange venskab.”

** 3. real b’s sidste skoledag 16. maj 1977. I dagens anledning er Arne og Frederik og deres
klassekammerater klædt festligt ud og kører rundt på lejede tandemcykler fra hjem til hjem mellem Nakke,
Rørvig og Nykøbing. (privat)
Ejvind var aktiv radikal og sad i en lang årrække i bestyrelsen for Odsherred Nord Familiebrug. En overgang
indgik han i et mejetærskerfælleskab med sin bror i Asmindrup. Men det viste sig hurtigt at blive alt for
tidsrøvende med de langsomkørende natture på vejen, når der skulle høstes, snart det ene sted og snart
det andet. Løsningen kom i form af indkøb af egen mejetærsker.
Som traditionen bød på egnen, blev gården selvfølgelig kalket op til pinse. Med tiden byggede Ida og
Ejvind ny ajlebeholder, installerede udmugningsanlæg og opførte ny lade med plantørreri, og stråtaget
blev skiftet ud med eternitplader. I 1990 drev de gården med en svinebesætning på 60 stykker, samt 20
ungdyr af blandet kvægracer. Salgsafgrøderne var vinterrasps, hvede og rug. De havde nu 2 traktorer og
maskinstationen blev brugt til høst.

Willumsens Tømrer- & Snedkerfirma
Da Ida og Ejvind Hansen lagde op, solgte de Mørkhøj til en ung tømrer Klaus Willumsen. Nogle af gårdens
bygninger blev indrettet til tømrerværksted med maskiner og oplagringsplads. Klaus driver Willumsens
Tømrer- & Snedkerﬁrma med håndens værktøj, 6 kassevogne, mobil, computer, fax, og hans håndværkere
ses kører rundt overalt på Sjælland.

I 2014 ses det tydeligt, at gården på Nakke Vestvej 45, bliver brugt. Bygningerne er velholdte, og der er
kommet heste på ejendommen igen. Lones rideheste med tilhørende ridebane. Jeg har intet ærinde mere.
Porten, hvorigennem man kom ind til gårdspladsen på Mørkhøj, er tilmuret. Ganske vist nydeligt udført med
kampesten; men mit øje er et vanedyr og vil gerne kikke ind.

** Mørkhøjgård med tømrermester Klaus Willumsens Tømrer- & Snedkerﬁrma omkring 2010. To af gårdens
bygninger fra 1803 fremstår med synlige groft tilhugget kampesten. (Klaus W.)

Elektriciteten kommer til Sognet
Nikolaj Larsen Gråmosegård og Christian Winther Rishøjvej gik rundt og bankede på dørene dengang, man
skulle vække interessen for indførelsen af elektricitet. Der blev efterhånden tegnet så mange interesserede,
at man i Nakke og Rørvig kunne få el fra højspændingsværket i Svinninge.
Efter al snak at dømme, var elektrikerne fra højspændingsværket NVE i Svinninge under arbejdet indlogeret
i landarbejderhuset i Skallemosen i 1922. Alle elmaster blev hejst med håndkraft, og kilometervis af
luftkabler blev fæstet på pælene langs vejene.

