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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
Da jeg fornylig, midt i en isolationsboble i Covid-19, genså showet fra DGI Landsstævnet i
Aalborg, sad jeg tilbage bag min computerskærm med en klump i halsen og tænkte tilbage
på de glade dage som frivillig medhjælper ved Høvestævnerne. Foreningslivet kan
simpelthen noget, der er helt unikt.
Jeg besluttede at få styr på mine billeder fra da jeg boede i Lejrskolens lejlighed på
Høvepladsen, ringe rundt og skrive til personer, som havde dyrket idræt på pladsen.
Langsomt fik jeg et indblik i et stykke dansk idrætshistorie. Anlæg af Høvepladsen med
træer, skydebane og idrætsplads. Konkurrencer i skydning, turneringer og opvisninger inden
for gymnastik, håndbold, fodbold, volleyball, folkedans, badminton og meget andet til lands
og vands.
Ingen af de personer, jeg har været i kontakt med, vil gøre sig klog på de mange brud og
sammenslutninger, der har været mellem DGI’s skytter, gymnaster og andre idrætsgrene.
Derfor forholder jeg mig til de personers anekdoter, billeder og glæden ved at dyrke idræt i
Holbæk Amt og deltage på Landsstævner og Verdensholdenes turnéer, og mine egne
oplevelser om sommeren, engelske soldater på Nato-øvelse, orkanstormens følger og en
smuk snevinter ved Høve Strand.

Annie Brydegaard Danielsen
Påsken 2021

Seriens 18 bøger 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- og 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
Bog 15 Feriekolonierne - omkring Rørvig, Nakke og Nykøbing
Bog 16 Askehaven og Østerlyng - fra hedens landbrugsland til fritidsland
Bog 17 Udbygningen af Nykøbing Sjælland - Erindringer om udviklingen fra agervang til
bydel omkring Rørvigvej
Bog 18 Rørvigvej ved Østrelyng og Skærby – Erindringer om kvinder og mænd og deres
arbejdsliv gennem to århundrede

Kort & Forkortelser

** Odsherred Kommunes hjemmeside 2021 - Høve Strand, Jyderup Lyng, Vig Lyng,
Hønsinge Lyng, Ellinge Lyng med nærmeste byer på GeoDanmarks baggrundskort.

** Kommuner i Holbæk Amt før kommunalreformen i 1970.

** På Kort & Matrikelstyrelsens generalstabskortkopi over Sejerøbugten er Skydebanen på
Høvepladsen markeret og skudretning vist som vinkelret på kystlinjen.

De vigtigste forkortelser:
DGI = Danske Gymnastik og Idrætsforening
HAØG = Holbæk Amts Østre Gymnastikforening
HAØ = Holbæk Amts Østre
HAV = Holbæk Amts Vestre
HAVG = Holbæk Amts Vestre Gymnastikforening
HAØSG = Holbæk Amts Østre Skytte- og Gymnastikforening
HAØSG&I = Holbæk Amts Østre Skytte- Gymnastik og Idrætsforening
DDSG&I = De Danske Skytte- Gymnastik og Idrætsforening
SG&I = Skytte- Gymnastik og Idrætsforening
Rephold = Repræsentationshold
IF = Idrætsforening
OHJ = Odsherreds Jernbane
RAF = Royal Air Force

Holbæk Amts Skytteforening
Når jeg vil berette om Høve Pladsen er jeg nødt til at gå tilbage til den 10. februar 1861. Det
er den dag ’Fædrelandet’ bragte en artikel af kaptajn i artilleriet Hans Peter Valdemar
Mønsted.
I artiklen står, at kaptajn Mønsted på den dato samlede en række af datidens betydeligste
mænd til møde i København. Kaptajn Mønster gjorde rede for, hvordan man i Sverige og
England havde dannet frivillige skytteforeninger, for der igennem at styrke forsvar og
militære beredskab overfor den usikkerhed og truende krigsfare i Europa. Kaptajn Mønsted
opfordrede kraftigt til, at der skulle oprettes frivillige foreninger, hvis formål det var at
fremme skydefærdighederne.

Kaptajn Mønsted slog fast, at det ikke skulle være militære korps. - Men frivillige foreninger,
hvis formål ikke alene var at øve skydefærdighed, men mere den nationale
fællesskabsfølelse, således at alle gennem samværet i foreningerne kunne samles om
opgaverne i et slags hjemmeværn, såfremt en ny krig skulle bryde ud.
Mønsteds ord må være faldet i god jord, for de fremødte mænd dannede en centralforening
til oprettelse af danske skytteforeninger. Centralforeningen fik statsstøtte ved
finanslovsbehandlingerne i december 1861
I Holbæk Amt blev oprettet skytteforening i Holbæk og omegn af lærer Bentsen i Kvanløse
allerede i 1861. I Raklev oprettedes skytteforening i 1862 eller 1863. I Kalundborg i 1863. På
Samsø i 1863 og igen i 1865. Tølløse i 1863. Følleslev i 1865. I Tersløse i 1865. VigAsmindrup Sognes Skytteforening i 1878. Rørvig Sogns Skytteforening blev også dannet
efterfulgt af Refnæs Sogn, Egebjerg Sogn, Storeklinte & Omegn, Odden, Vallekilde Højskole
og flere foreninger skød op. Flere foreninger havde flere bidragydere end skytter.
Holbæk Amts Skytteforenings første årsmøde efter stiftelsen blev afholdt søndag den 24.
april 1869 på Faurbo Kro. Det blev vedtaget at afholde amtspræmieskydning ved samme kro
i sensommeren, og ved denne lejlighed samledes 400 skytter. Der stilledes op på geled,
hvorefter formanden overtog kommandoen og førte skytterne med faner og musik i spidsen
til skydepladsen nær kroen. Efter skydningen vistes eksercits, hvorefter man marcheredes
til festpladsen, hvor formanden motiverede et leve for konge og fædreland, som besvaredes
med et højt nifoldigt hurra.
Antallet af skytteforeninger og medlemmer voksede, og i 1898 blev der vedtaget, at dele
Holbæk Amts Skytteforening i en Vestre og en Øste del. Den 29.marts 1899 afholdes derpå
et møde i Holbæk, hvor foreningen inddeltes i 33 kredse, og kort efter havde et udvalg
revideret vedtægterne, så de passede til den østre skytteforening. Den gamle
skytteforenings ejendele og kassebeholdning, faneplader og medaljer deltes ligeligt mellem
de to nye foreninger. Holbæk Amts Østre modtog 65 øvelsesrifler og Holbæk Amts Vestre
67.
En stor flot sølvpokal, som foreningen erhvervede ved den 4 fælles danske kap-og
præmieskydning i Nyborg 1881, stod alle skytters hjerte nær. Det endte med at man
enstemmigt skænkede den til bygmester Bentsen, som anerkendelse for hans ledelse af
foreningen i de 25 år, han havde været dens formand. Ved en kapskydning i juli deltog 211
skytter, og hver del stillede med 50 kapskytter i kapskydning med points. Vestre vandt med
1½ points og fik de gamle faner.
Hver sommer blev der afholdt skytte- og gymnastikfest, hos en udvalgt kreds. I 1900 antog
man gymnastiklærer Johan Brydegaard Rasmussen Vallekilde som gymnastikinspektør,
som samme år skulle lede gymnasterne ved den 3. skandinaviske skytte-og gymnastikfest i
København. Østre stillede med 72 skytter og 100 gymnaster, og gymnasterne blev nr. 3 ved
bedømmelsen. Johan Brydegaard Rasmussen fik stor betydning for Holbæk Amts Østre
Skytteforening, for han tilrettelagde gymnastik og indførte boldspil.

** Skyttefest ved Skærby i 1915. (Odsherred Lokalarkiv)
Skyttebevægelsen nåede også til Skærby. Restauratør Jens Jensen i Vig Forsamlingshus
og landpost Laurits Petersen i Vig, havde mange minder fra de mange kapskydninger, som
de havde deltaget i Skærby. Laurits Petersen fortalte, at selv om man ingen optegnelse har
om Holbæk Amts Skytteforenings 9. kreds Nykøbing Sj. Skytteforenings levevis i tiden fra
1863 til 1878, så havde den ikke ligget stille hele tiden, for i 1868 deltog den i en
kapskydning i Højby, hvor Nykøbingenserne for en gang skyld hentede sig et nederlag, idet
de kun opnåede 46 points mod Højbys 65. Efter genoplivningen af Nykøbing Sj.
Skytteforening, der var nødvendig i 1878, berettes det i den ældst bevarede
forhandlingsprotokol, at foreningens stifter og første formand var prokurator Clausen, der
udgav Nykøbing Avis, og ved foreningens start i 1863 var der et medlemstal på 82 og et
samlet årsbidrag på 121 rigsdalere.
Skytteforeningen havde skydebaneterræn ved Skærby, som tilhørte købmand Slott. Indtil
1898 stillede han den gratis til rådighed for skytterne, men så skulle han have
vederlag. Enten skulle foreningen betale 25 kroner i årlig leje, eller købe arealet, der var på
6½ tdl. for 300 kroner, men skytterne fik prisen sat ned til 250 kroner.
For Skytteforeningen var grunden i Skærby et perfekt sted med sin afsides beliggenhed og
begrænset færdsel. Matriklen omfattede hele strimlen fra Bakke til vandet. Som nabo mod
øst havde skytterne Skærby Plantage, der skærmede af for skydeområdet ud mod
Skærbyvej til stranden langs med det engstykke, hvorpå nu campingpladsen ligger.

Grundlaget for foreningen var militæret med delinger, delingsførere, eksercits,
legemsøvelser, samt volteringer med anskaffet hest og blev betragtet som et hjemmeværn.
Skydeøvelserne var naturligvis det væsentlige og blev udført med såkaldt minier riffel med
baronet og sabel. I den sydlige højtbeliggende del af arealet opførte foreningen et skyttehus.
På arealet ned mod stranden opførtes en skydebane med skydemure, og fra skyttehuset
oppe på bakken kunne skytterne nu skyde på afstand. Bag skydemurene stod markøerne,
hvis job var at markere, hvor skytterne havde ramt. Ved pletskud stak en markør et
dannebrogsflag i vejret. Ramte skytten helt forbi, var der intet til at forhindre, at kuglerne
fløjtede videre hen over stranden og ud i Kattegat. For at undgå vådeskudsulykker blev hejst
advarselssignal, når der blev øvet.
Nykøbing Sj. Skytteforenings medlemmer inviterede medlemmerne i Rørvig Skytte- og
Gymnastikforening, Højby Skytteforening og Vig Skytteforening til at deltage i kapskydning
på kort- og langdistance med riffel. Skærby var rammen om Nykøbing Skytteforenings ofte
muntre aktiviteter. Fester, hvor skytterne lod hestene blive hjemme, og skytterne med rifler
på skuldrene og musikanter i spidsen marcherede ud til beværtning hele dagen og til langt ud
på natten i Skærby.

** Højby Skytteforening 1917. I en note er skrevet: ”De gamle skytter i foreningen er samlet i
anledningen af 50 års jubilæet. Foreningen blev dannet i 1867 som reaktion på nederlaget i
krigen 1864 og havde til formål, at udvikle medlemmernes færdigheder i skydning og
legemsøvelser. Samtlige personer på billedet var veteraner fra krigen i 1864.

Med fanen ses skomager Niels Jensen, Øster Højby. Siddende fra venstre: nr. 1 Niels
Jensen, Holtegården, Højby, nr. 2 Johan Rasmussen, Højby, nr. 3 N. Kristensen, Højby, nr. 4
Jens Nielsen, Lumsås, nr. 5 Olav Andersen, Ebbeløkke. Stående fra venstre: nr. 1 Jakob
Larsen, Højby, nr. 2 Jens Jakobsen, Gudmindrup, nr. 3 Mads P. Kristensen, Nyrup, nr. 4
Niels Jensen, Tengslemark, nr. 5 Lars Peter Petersen, Gudmindrup, nr. 6 Peter Jensen,
Stenstrup, nr. 7 Peter Madsen, Stenstrup, nr. 8 Jørgen Larsen, Gudmindrup.” (Odsherred
Lokalarkiv)
Det var ikke alle foreninger, der havde så gode forhold. Det nævnes, at skydebanen i
Veddinge Bakker var ret så farlig, fordi der pludselig kom en bonde trækkende med sin ko,
imens kuglerne peb om ørerne på ham og koen.
Mens det i Skytteforeningernes første år udelukkende dyrkedes skydning og militær
eksercits indså skyttekredsene efterhånden, at legemsøvelserne var nok så betydningsfulde
for den personlige udvikling, og først i 1870’erne vandt gymnastikken indpas i de fleste
skyttekredse. Læser man i aviserne, så var der mange kapskydninger og
gymnastikopvisninger i de forskellige kredse i Holbæk Amt. Men på redaktionerne var man
mere optaget af hvor mange points skytterne får end, hvor godt gymnasterne klarede sig.
Den første større gymnastikbegivenhed, der kendes til, er gymnastikfesten i Svendborg
søndag den 21. juli 1878. Holbæk Amts Skytteforening var indbudt sammen med andre
skytter og gymnaster fra hele landet. Rejsen foregik med dampskibet, Falster, fra
Kalundborg lørdag aften efter damptogets ankomst og tilbage til Kalundborg mandag morgen
tidsnok til afgang med damptog hjem. Man medbragte fane og rigelige med mellemmadder.
Prisen pr. person tur/retur var 3 kr. Det var mange penge, når man sammenligner med, at et
par støvler til en pige i konfirmationsalderen kostede 8. kr. to år senere.
Efter den begivenhed kom der yderlige gang i gymnastikken rundt om i kredsene. Det blev
også en selvfølge, at der med præmieskydningen afholdtes gymnastikopvisninger. Det var
vel at bemærke, kun for mandlige hold.
Det var i den første tid militærgymnastik, idet det var hærens befalingsmænd, der virkede
som ledere, men senere begyndte også højskolelærere at spille en rolle. Det er vigtigt at
nævne i den forbindelse, at Vallekilde Højskole, som den første i Danmark, begyndte med
kursus for gymnastikledere allerede i 1878.
Det var som nævnt i første omgang de unge mænd, som dyrkede gymnastik, men
efterhånden blev der også oprettet hold for drenge. Ved en skyttefest i Kalundborg i 1899 kan
man læse i Kalundborg Avis, at der deltog 3 hold mænd, 1 hold drenge og et hold kvinder i
gymnastikken.

Der stod respekt om gymnastikken i Holbæk Amt. I 1896 blev et amtshold inviteret til
Hillerød for at give opvisning sammen med andre amtshold. Der var ankomst til Hillerød om
aftenen lørdag og hjemrejse søndag aften. Den gang blev der givet points for dygtighed, og
Holbæk Amt var almindelig kendt og frygtet for sin perfekte og gode gymnastik. Men den dag
i Hillerød gik det ikke så godt. Hele holdet var nemlig af konkurrenterne blevet beværtet så
rigeligt med mad og navnlig øl, at alle den næste dag havde svært ved at løfte armene, så
holdet kom langt ned i rækken.

Holbæk Amts Skytte- og
Gymnastikforening
Ved årsmødet i 1917 omtaltes de vanskelige forhold de danske skytteforeninger havde
arbejdet under på grund af krigen i Europa. Det var navnlig med hensyn til skydningen,
hvorimod der med hensyn til gymnastikken var nogen fremgang. Blandt andet var flere
blevet uddannet delingsfører end i de foregående år.
I beretningen for De danske Skytteforeningers årsmøde i 1918 blev det vedtaget, at kvinder
kan være fuldt ligeberettigede medlemmer af en skytteforening, og det hedder videre, at
enhver forening kan optage kvinder som medlemmer, ganske efter lyst og tilbøjelighed, men
på den anden sides tvinges ingen forening hertil, og man mener, at skellet mellem skytter og
gymnaster dermed vil bortfalde. Alle kredse vil være lige gode, også kvindekredse.
Ved Holbæk Amtsforenings 50 års jubilæumsfest i 1918, deltog fra Østre del 1 kvindehold på
60 og et mandshold på 60 gymnaster, og fra Vestre del 1 kvindehold på 93 og 1 mandshold
på 160 gymnaster. I 1919 besøgte Niels Buch Kalundborg med sit delingsførerhold, og det
gav opvisning i skolens gymnastiksal, og hans gymnastik mødte stor begejstring.
Kalundborg Folkeblads referent skrev bland andet: ”Hvad er det nye i hr. Buchs gymnastik?
Det kan siges med få ord. Han pudser ikke lidt hist og pist og her på det menneskelige
legeme, han gør som kunstneren – gennemælter leret, før det formes til et skønt kunstværk.
Dertil bruges den primitive gymnastik, som man så en prøve på.”
I anledning af, at De danske Skytteforeninger i 1919 ændre navn til De danske Skytte- og
Gymnastikforeninger, blev der ved årsmødet i 1920 vedtaget lovændring således, at der kom
et udvalg for skydning og et for gymnastik. Ved amtsbestyrelsesmødet vedtog man at dele
foreningens ejendele. Gymnasterne beholdt gymnastikredskaberne, og skytterne geværer,
skiver og alle skyderekvisitter, og kassebeholdningen overførtes til skytterne.
I 1920 var der kun salonskydning og som noget nyt pistolskydning ved den årlige skytte- og
gymnastikfest, der det år fandt sted i Holbæk. I hærens gymnastikhus var der opvisning i
gymnastik af mands- og kvindehold fra hovedkredsene. I april 1921 afholdes kredsopvisning
på Vallekilde Højskole, hvor der var udsat 1 sølvplade til kvindelige og 2 sølvplader til
mandlige gymnaster.

** Tove Petersen fortæller: ”Min far gik til gymnastik om vinteren i Nakke Forsamlingshus,
der lå i Mellemleddet, der hvor den nuværende Sognegård ligger. Rørvig Skytte- og
Gymnastikforenings fane står opad døren indtil forsamlingshuset, og billedet er formentlig fra
1920/21. Gymnasterne har alle modtaget et fint mærke, de bærer i en sløjfe på brystet. Det
er ikke mange jeg kan identificere, og slet ikke fra børneholdene. Bagerst række fra venstre.
nr. 2 Peter Larsen på Nakke Østvej, nr. 4 fra venstre min far Henry Larsen på Slettehøjvej.
2. bagerste herrerække nr. 3 fra venstre Laurits Nielsen fra Tranebjerggård, yderst th Marie
Henriksen, der blev gift med Carl Larsen på Agerhøj. 3. bagerste damerække nr. 2 fra
Venstre. Petra Nielsen fra Graudebjerggård. nr. 5 fra venstre syerske Margrethe Jørgensen i
Østergade Rørvig.” (Helle)

Høve Skovpavillon

** Søren Bays foto Trekanten taget formodentlig i 1900 Til højre Nykøbingvej til venstre
Asnæs Lyngvej ned mod Høve Skov. I baggrunden ses Pindalskroen. Læg mærke til de
hvide gæs og en vogterdreng på Lyngen til venstre (Odsherred Lokalarkiv)
I 1923 blev gårdejer Hans Trier Hansen på Øyaas i Vallekilde formand for Holbæk Amts
Skytte- og Gymnastikforening. På generalforsamlingen om foråret opstod gnidninger mellem
skytter og gymnaster, hvor man kritiserede en planlægning af tilrettelæggelsen den årlige
sommerfest, som skulle holdes hos Nykøbing Sjælland Skytteforening med skydning og
gymnastik og med en aftenfest med gøgl og dans. De unge gymnaster syntes, at sådan fest
var uværdig og den burde fejres på en helt anden måde. Men de gamle skytter mente, at
hvis de ikke holdt det på den måde, blev det en ruin.
En af de stærkeste forkæmpere for de unge gymnaster var lederen af det mandlige amtshold
i Fredericia 1921, Sofus Jensen i Atterup. Han sad i amtsstyrelsen, og stillede sagen på
spidsen og foreslog en ny delingsfører for foreningen med forpligtelse til at indfri de store ord
om, hvordan en sommerfest skulle holdes uden dans, gøgl eller spiritus. Sofus Jensens råd
holdes ved Skovpavillonen på Høve Strand, som han omtalte som den smukkeste plet i
amtet. Der blev anskaffet et gulv på 16x30 alen samt bomme og ribber, som blev udlagt på
den ujævne plads ved Pavillonen i Høve Skov. Skydebanen blev i bakkerne i Veddinge. Nu
ventede gymnasterne med spænding.

Årets sommerfest holdtes den 10. juni 1925 for første gang i Høve Skov med de smukke
træer, der blev plantet omkring 1850. Tre hovedkredse stillede hver med et mands- og et
kvindehold. Man havde betalt Niels Buch til at give opvisning med sine Amerika-gymnaster.
Der var taler af højskoleforstanderne Alfred Poulsen på Ryslinge og Povl Hansen på
Vallekilde. Efter avisernes referater havde festen fundet en ganske overordentlig stor
tilslutning, og havde vejret været lidt bedre, var der kommet endnu flere. Bag skoven var 50
m skydning. Adgangstegn til festen betaltes med 50 øre for aktive og 1,25 kr. for passive
medlemmer, samt uvedkommende gav 2 kr. Der var antaget et orkester på 7 mand, der
skulle spille fra kl. 13-11, men der var ikke dans og afslutning med fyrværkeri. Festen gav
omkring 750 kr. i underskud. I anledningen af de store udgifter til gulv, bomme, ribber og
orkester, måtte foreningen optage et lån på 4.000 kr.
Det blev den første Høvefest, og det blev vedtaget, at den i de kommende år skulle holdes
ved Høve. Men pladsen ved pavillonen var ikke ideel, den var for lille til rigtig mange
mennesker og udlægning af bræddegulv, og skydebanen i bakkerne var primitiv.

** Vig Skytte- og Gymnastikforening 1920-30. På fotoet ses skjolddansere fra foreningen ved
pavillonen i Høve Skov. Skjolddansen var en dans, der var udbredt i begyndelsen af det 20.
århundrede i gymnastikbevægelsen. Bagerst række fra venstre: nr. 1 Frede Andersen, nr. 2
Ingemann Kristiansen, nr. 3 Louis Markwardt, nr. 4 Laurits Hansen med sin violin, der blev
kaldt Fløjte-Laurs, nr. 5 Peder Hansen, nr. 6 Christensen, nr. 7 danseleder Peter Nielsen.
Midterst række fra venstre: nr. 1 Alfred Hansen, nr. 2 Ebba Andersen, nr. 3 Margrethe
Hansen, nr. 4 Karen Povlsen, nr. 5 Klara Knudsen, nr. 6 Ejnar Jensen. Forrest ses Ellen
Hansen og Oda Hansen. (Odsherred Lokalarkiv)

** Fotoet er taget ved Høve Skovpavillon, hvor man i 1925 begyndte at afvikle
idrætsstævner. Manden med hatten af er brandinspektør Jens Jensen fra Vig i 1930.
(Odsherred Lokalarkiv)

** Vig Skytte- og Gymnastikforenings drengehold med den smukke gamle fane til
Høvestævne i ca. 1929. Det Danske flag havde og har stadigvæk en stærkere betydning for
danskerne end i mange andre lande i verdenen. Derfor ser vi Dannebrog og
Foreningsfanerne på mange af billeder i bogen. Til højre står to af medlemmerne af
foreningen med ny fane for 20. kreds i Holbæk Amts Østre Gymnastikforening. (Odsherred
Lokalarkiv)

** Odsherreds Folkedansere til Folkedanserstævne i 1930 på Højsandet i Rørvig.
(Odsherred Lokalarkiv)
Folkedanserne i deres smukke egnsdragter holdt den nationale fane højt. Folkedansen var
en væsentlig gren i idrætslivet, som blev dyrket meget i forsamlingshusene på Odden, i
Lumsås, Højby, Nr. Asmindrup, Vig, Egebjerg, Fårevejle og Rørvig. Hver sommer var
Odsherreds Folkedansere til stævne og socialt samvær. De ældste billeder af danserne i
egnsdragter fra Odsherred er fra 1901 og frem til gdr. Frede Andersens bisættelse i Nr.
Asmindrup kirke i 1960.

Høvepladsen Høve Strand
I 1924 først på året indledtes forhandlinger om køb af et areal ved Høve Strand, hvor man
med årene kunne holde foreningens fester og skydning. På en ekstraordinær
generalforsamling i maj vedtog man enstemmigt at afslutte købene matr. nr. 3 Høve Asnæs
Sogn og den tilstødende matr. nr. 11d, Jyderup By, som kom til at få adressen Asnæs
Lyngvej 11.
Nu skulle pladsen beplantes og indrettes til idrætsplads. Ved den lange side skulle en
skydebane indrettes. Ved en indsamling i hele amtet gennem et år blev indsamlet omkring
6000 kr. og foreningen planlagde at sælge nogle byggegrunde fra matr. nr.3, så foreningen
havde 3d og matr. nr. 11d tilbage.

