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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
Siden sidst i 1800-tallet har der været feriekolonier i Odsherred. Det toppede i
slutningen af 1960´erne, hvor der var omkring 60 kolonier. Jeg vil koncentrere mig om
de kolonier, som jeg kender til omkring Rørvig, Nakke og Nykøbing. Hver koloni har sin
historie, som oprindelig har sin rod i karakter af privat, offentligt, religiøst eller socialt
formål med det fælles at give børn og unge en ferieoplevelse.

Bogen om de 11 feriekolonier i Rørvig og Nykøbing Sogne henvender sig til personer,
der har været på feriekoloni, og til folk med tilknytning til Odsherred. De mange billeder
fra omkring 1910 til 2020 er hver for sig et tidsbillede, som vækker minder om
forventningerne, spændingen, samværet på lejrskole og madplaner for flere uger i
feriekolonien. Måske genkender du naturen omkring Nørrevang, Skansen, Eriks Minde,
Isøre, Enebærgården, Lynggården, Feriehjemmet Klitborg med nonnen Søster
Franciska, Samaritternes Feriekoloni, Carlsberg Gården, Svagbørnskolonien
Nordstrand, Klitgården, en slægtning eller en du har spillet fodbold med.
Bogen består af enkeltstående kapitler, hvor man gennem erindringer og citater fra
tidligere feriebørn, køkkenledere, pædagoger, lærere, håndværkere får et indblik i den
enkelte kolonis årshjul. Læseren skal holde sig for øje, at to personer kan have været
til stede ved samme begivenhed, men lagt mærke til forskellige ting og dufte. Derfor
begynder jeg med feriekoloniernes fælles historie.
Annie Brydegaard Danielsen
November 2020

Annies 14 erindringsbøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 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 Erindringer fra Nakke Midtby - Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus,
sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand, brødmand, postbud, vagabonder
og om Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen
Bog 3 Erindringer fra Nakke By Øst - Om gadekæret, høker, skomager, hjulmand,
vejmand, landmænd og proprietæren - Rørvigs Konge
Bog 4 Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing - Fra rytterskole og sogneskole
til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold
Bog 5 Erindringer om arbejdslivet på landet - Om glæder, sorger, traditioner og nissens
grød
Bog 6 Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej - Om
ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig Kommune
Bog 7 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 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 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 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 Erindringer fra Hovvig og Ringholm - Om mennesker, der altid har ændret
landskabet og skabt landskabet

Bog 12 Erindringer fra Rørvig, Nakke Lyng, Klitborg og Jagtborg - Om sandflugt, natur,
landbrug, handel og mennesker i et samfund i forvandling
Bog 13 Ulstrup Skole - erindringer fra rytterskolen i Eskildstrup og sogneskolen i
Ulstrup
Bog 14 Østerlyng - Ingeborg og Jakobs husmandssted

Feriekoloniernes fælles historie
I den sidste halvdel af 1800-tallet strømmede mennesker fra usle vilkår som daglejere
eller tjenestefolk på landet ind til København, hvor de bosatte sig i etageejendomme i
de nye brokvarterer og arbejdede på fabrikker. Igennem 1880’erne og 90’erne kom
fagforeninger til, og kampen for bedre vilkår startede.
Men en større strejkebølge førte til en storkonflikt: I maj 1899 valgte arbejdsgiverne at
lukke fabrikkerne for at få arbejderne til at makke ret. Lockouten varede i tre måneder
og havde katastrofale følger. Også for børnene, for deres forældres manglende
indkomst førte til, at de mødte i skole uden at have fået mad, og måske heller ikke
dagen før.
Derfor opstod tanken om at sende fattige og underernærede københavnerbørn på
feriekolonier på landet. Det var kommunelærer R. P. Rasmussen, der fik ideen, og i 14
dage tog han med en kollega på sommerkoloni på en højskole med et hold drenge fra
sin skole. Betalingen blev klaret med en indsamling blandt kollegerne. Året efter var
der to hold afsted.
Ideen greb om sig, og midler blev blandt andet skaffet gennem Københavns
Børnehjælpsdag, som blev oprettet i 1904 blandt mange personer af Eline Hansen,
formanden for Københavns Kommunelærerinde Forening.
I Illustreret Tidende 7. maj 1905 skriver L. Chr. Møller-Lund om Børnehjælpsdagen
indsamlinger, der blandet andet også går til københavnske børn kan komme på
feriekoloni: ”Vi bygger desuden den store og rige glæde, der er lige så intensiv hos
den, der giver, som hos den, der modtager. På den kendsgerning, at de rige gaver i fjor
blev uddelte med lykkelig hånd og almindelig tilfredshed, på den kendsgerning, at børn
i tusindevis har været jublende gæster ved børnehjælpsdagens bord.

Børnehjælpsdagen betød, når vi omsætter 80.000 kr. i andre værdier, en middag for
60-70 sultne børn, ekvipering for børn i tusindevis gennem skoler, menighedsplejer og
Børnenes Kontor, lægedom på sanatorie, hospitaler og børneklinikker, frisk luft og solid
mad, strandbade og skovidyl, røvere og soldater for en mængde af blodfattige og
hulkindede københavnske børn i feriekolonier. ”

** Illustreret Tidende nr. 48.
I de første år blev kolonierne afholdt på højskoler, pensionater og i forsamlingshuse,
men efterhånden som flere og flere børn blev sendt afsted, måtte der egne bygninger
til. I 1907 fik Kommunelærerindeforeningen sin første koloni på Næs ved Assens.
Senere er en lang række kolonier kommet til, enkelte solgt igen, og foreningen råder i
dag over 29 kolonier spredt over hele landet.
Der er stadigvæk også private kolonier. Hver koloni har sin helt egen historie. Det var
private donationer, der lagde grunden for de svagbørnskolonier, som hjalp mange
underernærede børn. Denne form for kolonier for de særligt trængende ’svagbørn’
fortsatte frem til 1988.

Især i 1930’erne, da krisen kradsede i Danmark og arbejderbefolkningen var hårdt
ramt, voksede behovet for koloniophold, og formålet var helt bogstaveligt at fede
børnene op og give dem et ophold i en mere frisk luft end den, man indåndede i de
mørke baggårde i de københavnske brokvarterer. Kolonierne i Odsherred blev gode
arbejdspladser for især lokale kvinder og unge piger i sommerhalvåret. De handlende
nærmest en koloni fik øget omsætningen. De lokale håndværkerne tjente penge på
vedligeholdelse af kolonierne, og de udførte deres håndværk på en måde, så mange af
kolonierne stadigvæk ser pæne ud.
I dag er opfedningen strøget af programmet, og i stedet tilbyder kolonierne en
oplevelse i fællesskab med hinanden og de frivillige lærere og pædagoger, som for en
beskeden aflønning stiller sig til rådighed for børnene. Aktiviteterne på kolonien er
meget op til lærerne og pædagogerne selv, men så godt som alle private og
Kommunelærerforeningers kolonier ligger ved skov og strand, så badning,
naturoplevelser, lejrbål, natløb og en afslutningsfest hører til de klassiske aktiviteter.
Nogle kolonier har specialiseret sig, så børn med særlig interesse for idræt, naturen,
teater eller dyr har kunnet vælge et specialtilbud. Der var i 2012 en koloni i Nørrevang
med temaet tab og vind, hvor børn, der vejede for meget, kunne lære om sund kost og
dyrke motion.
Men selvom danskerne er et meget rigt folk i vore dage sammenlignet med 100 år før,
så giver missionen om at hjælpe de fattigste familier, fortsat god mening. Rundt regnet
hvert syvende barn på kolonierne i 2013 havde fået friplads, fordi forældrenes samlede
husstandsindkomst var under 250.000 kroner om året. Selvom mange danske
middelklassebørn rejste med deres forældre både i Danmark og i udlandet, var der
fortsat danske børn og børn af anden etnisk herkomst, for hvem feriekolonien var det
eneste tilbud om at komme lidt væk hjemmefra.
I 2019 havde jeg endnu en oplevelse med en mor i Holbæk, der havde meldt sit barn til
en feriekoloni, men ville melde fra igen, fordi hun ikke havde råd. Hun var alene med sit
barn i en toværelseslejlighed og tjente 137.000 kroner om året, men hun var ikke klar
over, at det kunne give en friplads, før boligselskabets socialrådgiver, oplyste hende
det.
Min oplevelse er, at andelen af danskere, som er for fattige til at kunne betale en
sommerferie for deres barn selv, er vokset. Nogle boligselskaber har ansat deres egen
socialrådgiver. De beboerrådgivere gør et stort arbejde for at skaffe penge.
Arbejdsmarkedets Feriefond, Tips & Lottomidler. Der er mange fonde, men de giver
støtte til bestemte grupper. Så det er om, at finde frem til de fonde, som giver
ferieophold for børn og for enlige mødre med småbørn, der trænger til en uges
pusterum i en hektisk hverdag.

Enebærgården, Rishøjvej, Nakke

**Enebærgården er tegnet ind på udsnit taget fra et større kort i en folder udgivet af
Odsherreds Turistforening i samarbejde med Nykøbing-Rørvig Kommune 1982.
I 1874 åbnede Sct. Stefans Fritidshjem første gang dørene i lejede lokaler på
Nørrebro. Formålet var at skabe gode rammer for byens børn og unge og give dem et
sted at være i København. Kriminalrets assessor Axel Petersen skriver i sin bog
’Samfundet og Børnene', der udkom i 1904: ”Sct. Stefans arbejdsstuer besøges af
børn af begge køn, der sysselsættes i fritidshjemmet håndgerningslokale for pigernes
vedkommende og for drengenes i sløjdlokalet, så de ikke går rundt i hovedstadens
gader og kommer på afveje. Børnene i Sct. Stefans Arbejdsstuer betaler et ganske
ringe vederlag, men desuagtet er tilstrømningen. Det skyldes hovedsageligt, at
arbejdsfrøken Dideriksen begyndte at give de nødlidende børn suppe, fordi børnene
kommer fra arbejdsløse tilflyttere i byens baggårde.” Sådan var det de første år på Sct.
Stefans Hjemmet.

I 1935 blev Sct. Stefans Fritidshjem reetableret og på ny anerkendt som selvejende
institution, og i slutningen af 1930’erne flyttede Sct. Stefans Fritidshjem ind i nogle nye
barakker i Nørrebroparken, som et led i et beskæftigelsesprojekt. Det var med det
formål, at skabe endnu bedre trygge rammer til byens børn og unge. Noget som daglig
leder Elin Hansen, gjorde en stor indsat for i 30 år, hvorefter Jytte Bailey ankom fast
forankret i traditionen på at skabe sikkerhed og tryghed og udruste børnene til
samarbejde og til senere at klare sig som voksne.

** Dagligleder Jytte Bailey til fagbladet ’Børn & Unge’.

** Sylvest-Jensen foto af Rishøjgård i 1948. (Det Kgl. Bibliotek)
Bestyrelsesformand Frantz Harlang for Sct. Stefans Fritidshjem havde fået øje på
Rishøjgårds smukke lyngareal ved vandet, og det lykkedes bestyrelsen i 1947, at få
gdr. Johannes Nielsen til at leje 7 tdl. til dem. På store lastbiler blev der fra Aalborg
flyttet mange barakker fra tyske flygtningelejre, som fik plads på grunden mellem de
mange enebærbuske. Så navnet Enebærgården var givet på forhånd.

** Søren Bays postkort fra Enebærgården Rishøjvej 56 er fra 1950. (ABD)
Hertha Thomsen, som boede sammen med sin mand i et af fiskerhusene for enden af
Rishøjvej, var med til at tage imod det første hold af glade og forventningsfulde børn på
Enebærgården i 1949. Sammen med lokale kvinder, Ella Juelsgaard fra Rishøjvej,
Rigmor Jensen på Nakke Vestvej og Tove Petersen på Rishøjvej, kom hun til at danne
fundamentet, og mere til. Om foråret gjorde de 4 rent, til der duftede frisk overalt, og de
lavede madplaner for hovedmåltider og mellemmåltider, udfærdigede indkøbslister og
bestilte varer. Kufferterne var blevet sendt i forvejen med fragtmand, så de tog
sengelinned ud, og puttede det omkring solede dyner. 70 ny redte køjepladser bød
velkommen.
Udover, at Sct. Stefans Fritidshjems pædagoger var der i skoleferien og efterårsferien
med 70 børn af gangen, blev kolonien udlejet til andre institutioner. De københavnske
børn trængte til frisk luft, øllebrød, frikadeller, fisk, budding, rødgrød med fløde,
risengrød og næste dag klatkager med florsukker og ingen røde pølser. Altid
hjemmebagt sigtebrød og frugt til eftermiddagsmad. Havde et barn fødselsdag, var der
flag på bordet og oppe i flagstangen. Om aftenen fik de saftevand og tykke skiver
rugbrød med fedt og salt eller sandkage efterfulgt af tandbørstning og godnathistorie.
Pædagogerne lærte børnene dåseskjul, boldspil og klappejagt på lege- og
boldpladsen. To gange dagligt blev der fløjtet to gange i en fløjte, så måtte der bades i
fjorden ud for strandens lyngbevoksede bronzealderhøj. De var delt op i to hold, som
badede på skift. En pædagog fulgte dem så langt ud, de måtte gå, og det var kun til
navlen. De voksne blev i godt humør af at se de mange børn nyde ferielivet.

Kolonibørnene fik ikke lov til at gå ind og handle hos købmanden i Nakke. Men en
eftermiddag under opholdet blev de kørt til Nykøbing, hvor de gik rundt, så på byen og
fik lov til at købe en is og måske en lille ting til mor. I de første 8 år foregik det i
hestevogn; men så gik man over til at leje en bus.

** Sylvest-Jensens fløj over feriekolonien Enebærgården på Rishøjvej i Nakke 1953. I
nederste venstre hjørne går stien ned til koloniens strandret. (Det Kgl. Bibliotek)

** Enebærgårdens logo, de to børn hånd i hånd, sad oppe over døren ind til
fællessalen. Til højre malerlærling Aage Jørgensen og Annie november 1953. (ABD)
Aage Jørgensen erindrer. ”Da jeg i 1953 kom i malerlære hos malermester Hans Peter
Hansen, en bror til Else Danielsen på Brydegaard, malede vi træværket udvendig og
indvendig hvert forår på Enebærgåden. Det tog gerne to uger. I værkstedet blandede
Hans Peter og jeg selv farverne. Linoliemaling, består af linolie tilsat farvepigment og et
kemikalie, så Linolien kan tørre.

Vi arbejdede 6 dage om ugen, og jeg skulle gå på tekniskskole tirsdag og onsdag fra
16.00 til 20.00. Når Hans Peter og jeg gik og arbejdede sammen, så fortalte jeg om
resultaterne af de håndbold- og fodboldkampe, som jeg spillede. Hans Peter gik meget
op i at male kulisser til de dilettantkomedier, han medvirkede i. Vi spiste som regel
varm mad på Brydegaard. Når vi sov til middag, foregik det sammen med Daniel på
rad og række på stuegulvet. Jeg husker, at lille Annie spillede en plade om og om igen
med teksten ”Kære Gud lad din sol få lov at skinne lidt på far og lidt på mor og lidt på
mig … ” Jeg kan synge den endnu.
Efter middagsluren gik turen i Fiaten tilbage til Enebærgården, hvor der endnu ikke var
ankommet feriebørn for sommerhalvåret. Hans Peter og jeg gik der og nød lydene fra
naturen. Logoet med de to børn hånd i hånd kan jeg tydelig huske, blev trukket meget
omhyggeligt op med hvidt. Det stod flot på den svenskrøde baggrund.

