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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 / rev. udvidet 2. udgave juli 2019
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Tove og Arly Petersen på Rishøjvej

** Rækken af piletræer på hjørnet af Nakke Vestvej og Rishøjvej. (ABD)
Når man svingede nedad Rishøjvej blev man mødt af syv meget gamle og regelmæssigt stynede piletræer.
Hvert år brød der lange nye skud fra knuderne. Disse skud blev brugt både som føde for sultne kreaturer, til
ﬂettede hegn og som brændsel. Et af træerne havde et dybt hul, som kunne få en til at tænke på Soldaten og
Fyrtøjet. Rakte man hånden ned i hullet, kunne man være heldig at ﬁnde tomme ølﬂasker. De tilhørte en fyr,
som havde for vane at skjule lørdagens sidste festbajer.
Kunne man løsrive sig og gå videre ad den slyngede grusvej kom man frem til, hvor man skulle vælge at gå til
venstre mod Rishøj eller ligefrem og så til højre, hvor man nåede frem til to landbrug.
Ejendommen matr. 41 lå med en storslået fjordudsigt og naturomgivelser med et rigt dyreliv. Den havde tilhørt
Hans Peter Hansen født i 1852. Han var gift med Anna Kirstine, med hvem han ﬁk børnene Soﬁe Petrine, Laurits
Christian og Hans August. En årrække omkring århundredeskiftet havde familien Nakkes sypige Lusigne
Christine Andersen boende.
I vinteren 1918 var Soﬁes to brødre rejst hjemme fra og boede ikke på egnen, da forældrene den 20. marts 1918
kørte afsted i hestevogn. Pludselig opstod en løbskkørsel i Nakke. Vognen væltede og moren, Anna Kirstine 60
år gammel, var dræbt på stedet. Faren var i live, men ildetilredt og blev bragt hjem til gården. Der ﬁk han en
betændelse, som ikke kunne behandles, da man endnu ikke kendte til penicillin. Hans Peter Hansen døde 65 år
gammel den 31. juli 1918.

Soﬁe var ung, da hun stod alene med husmandsstedet. Det var nødvendigt at være to om bedriften, så hun
ansatte en bestyrer. Christian Vinther var der både vilje og kræfter i. I april og maj 1920 blev der lyst 3 gange for
dem og den 21. maj 1920 blev de viet i Rørvig kirke.

** På Christians dåbsattest står Vinther med enkelt V. I Rørvig Kirkebog 1908-1921 kan man se, at Soﬁe og
Christian Vinthers efternavn staves med enkelt V og Christian med K. Resultatet af forvirringen blev, at aviserne
og sagførerne yndede at stave efternavnet med W.

** Soﬁe og Christian Vinther med deres børn Hertha og Poul på gårdspladsen. (Vita og Ebbe)

I et sjældent godt samarbejde, hvori Christian og Soﬁe begge to var med både ude og inde, skabte de en solid
og mønsterværdig bedrift og et hyggeligt hjem. De var begge foregangspersoner, da der skulle samles
abonnenter nok til, at der kunne indlægges elektricitet fra højspændingsværket i Svinninge til dem, der
ønskede det i Rørvig kommune.
Soﬁe og Christians børn, Hertha og Poul, gik i Nakke Skole, og som langt de ﬂeste børn kom de efter deres
konﬁrmation ud at tjene. Poul var for længst ﬂyttet fra Nakke, da Christian Vinther døde som 65’årig på
Nykøbing sygehus og blev bisat fra Rørvig kirke i november 1953.

** Regning og skøde på ejendommen matr. 41 Nakke til parcelist Arly Petersen. (Helle)

Soﬁe Vinther solgte sin ejendom med avl, maskiner og redskaber til Arly Petersen til overtagelse 11. december
1953. Når Arly og Tove skulle betale termin, var det kontant afregning direkte til Soﬁe i hendes lille stue i Hertha
og Ole Thomsens hus ved stranden. Soﬁe gav Helle en blank tokrone, hvorefter Hertha serverede kaﬀe for
gæsterne i hendes og Ole stue.
Soﬁe var en venlig og stilfærdig kvinde, som alle holdt af. Hun ﬁk nogle gode år på aftægt hos sin datter og
svigersøn, hvor hun gik til hånde og nød at være bedstemor til børnebørnene Vita og Lisa. Soﬁe Vinther havde
været indlagt ½ årstid på Nykøbing Sygehus, da hun døde godt 70 år gammel i vinteren 1959.

** Arly og Tove Petersens gård på Rishøjvej formentlig i 1980. (Helle)

** Arly med sin altid kridhvide matroshue kører med hesteriven og har taget sin datter Helle med på hesten
midt i 1950’erne. (Helle)

** Helle gik i klasse med Ulla-Britt Fuglesang, og her leger de sammen i 1957/58. (Helle)

** Helle på ski sammen med lille Peter og Lone Larsen og Svend Juelsgaard med kælk i snemasserne i
1958/59. (Helle)

