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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

Seriens 10 bøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 af 10 - 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 af 10 - Erindringer fra Nakke Midtby
Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus, sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand, brødmand,
postbud, vagabonder - og om Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen
Bog 3 af 10 - Erindringer fra Nakke By Øst
Om gadekæret, høker, skomager, hjulmand, vejmand, landmænd og proprietæren - Rørvigs Konge
Bog 4 af 10 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing
Fra rytterskole og sogneskole til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold
Bog 5 af 10 - Erindringer om arbejdslivet på landet
Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød
Bog 6 af 10 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej
Om ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig Kommune
Bog 7 af 10 - 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 af 10 - 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 af 10 - 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 af 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

Fra Brödegaard til Brydegaard
Min oldefar Daniel Danielsens forfædre havde tilbage til før 1697 været fæstebønder i Nakke. Men Daniel blev
den første i sin slægt, der ejede Brödegaard, som han overtog ved sit bryllup i 1874 med Sidse Marie
Larsdatter, datter af enke Marie Madsdatter og afdøde Lars Christophersen.
I skødet matr.nr. 3a er selvejerskabet markeret ved, at gården får ny stavemåde, Brydegaard. Dens lyngjord er
ligeså stor som hovedlodden, og i Skallemosen ligger tørvelodderne 3c og 3f. De velholdte udlænger var bygget
sammen med stuehuset. Så sent som i 1850 havde stuehuset fået nye ydervægge stående på det ældgamle
fundament.
Kort efter brylluppet fødte Sidse Marie en gennemsund datter, der blev døbt Laura Marie Danielsen. En kold
februarnat året efter nedkom Sidse Marie med en lille skrøbelig dreng, så lærer Kongsted i al hast måtte hentes
på Nakke Skole og foretage en hjemmedåb. Daniel Christoffer Danielsen blev kun 5 dage gammel. Nøjagtig det
samme indtraf 1½ år efter, hvor forældrene måtte køre til Rørvig Kirke med en lille kiste og sænke endnu en lille
Daniel Christoffer ned i familiegravstedet.
Der gik 2 år, så fødte Sidse Marie 28 år gammel igen en dreng. Han virkede levedygtig; men efter 18 dage blev
han syg, og lærer Kongsted foretog en hjemmedåb. Efter 2 måneders omhyggelig pleje kunne Christoffer
Danielsen bæres op ad kirkegulvet til døbefonden af Daniels søster Bodil Kirstine på Bakkegaard, og fadderne
var slægtninge, gdr. Peder Larsen Mørkhøjgård, gdr. Ole Henriksen Bakkegaarden og bestyrer Laurits Nielsen i
Nakke.
Overalt i landet var bønderne truet på brødet. Daniel blev sammen med Jens Hansen på Borggård de lokale
foregangsmænd til forbedringer i takt med nye landbrugsmetoder vandt frem. Daniel drænede den lave sure
jord. Han fandt mergel, en lertype med 35 % kalk, i højderyggen af Maarbjerg, og hyrede 2 daglejere. Manden
skulle have 1,67 kr. og kvinden 1,41 kr. om dagen. Når mergelen blev spredt ud på marken, virkede den bedst,
hvis den lå vinteren over og fik frost, for så smuldrede den og blev fint fordelt. Derefter blev den harvet ned i
jorden. Mergelen tilførte kalk, og gjorde det muligt at udnytte de øvrige mineraler i jorden. Udbyttet steg
betydeligt. Produktionen blev omlagt fra korn til animalsk produktion.
Staldenes brostensbelægning blev erstattet af cementgulve. I kostalden blev anlagt en grebning, hvorfra urinen
fra gødningen blev ledt ud gennem et hul i muren til møddingstedet. Daniel fik mere gødning fra dyrene til at
fordele på markerne, og han købte majs og solsikkekerner, der blev kværnet til skråning til køerne, som gav
dem større mælkeydelse. Som et led i sygdomsbekæmpelsen blev kvæg og heste om vinteren trukket ud til
vanding ved brønden og regelmæssigt striglet fri for utøj.

** Sidse Marie Hansen fra Nakke var blevet gift med Lars Peter Nielsen på Elmedalsgården i Nørrevang. De 3
første steder i sognet, hvor der blev installeret hesteomgang, var på Elmedalsgården, Brydegaard og Borggård.
På billedet til højre står Lars Peter Nielsen som 79 årig i 1922. (Odsherred Lokalarkiv)
Til daglig havde Daniel 1 karl og 1 tjenestedreng til hjælp. Daniel gik væk fra at så sæden i hånden og
investerede i en bredsåmaskine. Den dryssede kornene oven på jorden, som blev harvet ned i mulden. Om
foråret blev sået byg til grisene, havre til hestene og blandsæd til køerne. Rug blev sået om efteråret. Rugen var
en sikker afgrøde, som betød brød til hele året, når bager Anton Trolle fik rugen leveret på Trollesminde i
Rørvig. De afregnede i rugbrød og kontanter.

Fra da af skulle Sidse Marie kun bage hvedebrød i bageovnen, som struttede ud på sydsiden af stuehuset.
Ovnen blev revet ned, da det åbne ildsted, hvor hun hidtil havde lavet mad, blev afløst af et jernkomfur. Det
kunne nærmest betragtes som en revolution, for brændekomfuret var udstyret med bageovn og et rum, hvor
vandet til opvasken kunne varmes. Komfuret gjorde det muligt at bage nogle af de kager, som vi forbinder med
julen. Vaniljekranse, brunekager, jødekager, finskbrød. Et andet fremskridt var den ny hånddrevne kødhakker,
som varierede helligdagsmaden med leverpostej, hakkebøf, krebinetter og forlorenharer.
Sidse Marie og 2 tjenestepiger passede malkningen med dertil smørkærning. I de første år med håndkraft; men
så fik Sidse Marie anskaffet en smørkærne, der kunne sættes til den samme hesteomgang, der drev
hakkelsemaskinen. I takt med hestene gik rundt og rundt, blev de toppede brosten på gårdspladsen slidt blanke
og flade, og smørret blev kærnet. Smørret kom i bittesmå dritler, som Sidse Maries bror, skipper Christoffer
Larsen, tog med på sin skonnert Signe Marie. Når skonnerten lagde til kaj, solgte han smørret og fik en god pris
med hjem. Pengene blev lagt til side. Da Sidse Marie havde nok, fik hun sin yngste bror, skipper Niels Larsen
på jagten Marie, til at købe et grønt kaffe- og spisestel diskret dekoreret med en løvkvist til sig.
Sidse Marie siede mælken gennem et dørslag. Det blev kun anvendt undermalkningen, hvilket bidrog til, at
fløden ikke blev sur så hurtigt, og oste fik en høj kvalitet. Hun fremstillede ost. De faste schweizeroste blev
lagret i sulekælderen. Når en hel ost var i overskud, blev den sendt med Daniel op til købmand J. H. Hansen på
Vesterbro i Nykøbing, som solgte den i udskårne stykker i sin butik. Daniel solgte også 2000 pund byg til
købmand Hansen hvert år.
De arvede part i Bakkegaardens framatrikulerede aftægtshus matr. 4b. De købte og drænede moselodderne
14c og 12b, der lå som en ø på marken i skellet ved Bykærgårds ager.

** Sidse Maries mælkesi. I 1876 kunne der købes meget for en tokrone påtrykt Christian IX portræt og delfin,
bygaks og rigsvåben. Daniels kontrabog har kundenummer nr. 381. Den begynder april 1899 og mellemværnet
er sidste gang gjort op 10/12 1903, og underskrevet J H Hansen.
I øverstestuen stod kister langs vægge og rummet domineredes af den store skaftevæv og rokken, hvor den
spundne hvide uld fra fårene blev vævet til klædelærred, og de farvede garner blev forvandlet til det smukkeste
olmerdugslærred eller strikket til sokker, undertøj og trøjer. Hør var det mest tidskrævende, for det var hårdt at
skætte de mange seje fibre, der blev brugt til vævede viskestykker, håndklæder, forklæder osv.
Alle de brede plankegulve i stuehuset var hvidskurede, og de blev holdt i den pinligste orden. En visk halm og
en krukke med strandsand iblandet kalk, og så var det bare om at tage fat. Var der særlige slemme pletter
kunne der undtagelsesvis bruges lidt købt Soda. Kobbertøjet i køkkenet skulle skinne. Brasso kendte man ikke,
så to mursten gnedet imod hinanden frembragte det herligste pulver til at få metallet til at funkle.
Petroleumslamperne skulle gøres rene og påfyldes, så de ved aftenstid kunne oplyse i såvel beboelse og stald.

Af aviser var der kun Nykøbing Avis på 4 sider, der udkom 2 gange ugentligt, og indholdet var mest annoncer.
Det stolte nyhedsorgan blev holdt sammen med smeden og en anden bonde. Når man nåede advent,
afventedes avisen med spænding. Nykøbings købmandsgårde bekendtgjorde, at nu var der kommet friske
rosiner, lakridsrod, mandler, lyst St. Croixsukker og Vestindisk Rom.
Juleaften på Brydegaard blev højtideligt indledt med, at alle trådte ind i folkestuen og ønskede hinanden en
glædelig jul. Der blev passiaret livligt og røget på langpibe. Man havde god tid. Der var drejlsdug på bordet og
mange tændte stearinlys. Måltidet bestod af risengrød og sigtebrødsmadder med forskelligt skinke og
pølsepålæg, øl og snaps. Man sang et par salmer. Alle fik et honninghjerte med sit navn i glasur, og børnene fik
en gave hver, imens man drak kaffe og spiste klejner i mellemstuen. Den helt store appetit blev gemt til 1.
juledag med sprængt gås og fløderand.
2. juledag indledtes bøndernes julegilder på Brydegaard. Her deltog både unge, gamle og tjenestefolk. Der blev
serveret varme juleretter på stribe, øl og snaps, kaffe, smørkage og småkager. Man dyrkede bordet glæder
afbrudt af kortspild romtoddy og æbleskiver i mellemstuen. Man morede sig med sanglege og dans i storstuen.
Der var altid en, der kunne spille violin i sognet, og han fortsatte til næste gårds julegilde, hvor flere deltagere
gik igen.
De ting, som Daniel og Sidse Marie ikke selv havde, blev købt i Hansens købmandsgård på Vestrebro i
Nykøbing, hvor kontrabogen blev gjort op hver måned. Først da sparsommelighed og højere kornpriser havde
forøget velstanden, købte de fabriksvævet stoffer i alenmål. Købstadens skrædder syede jakkesæt til Daniel, og
sypigen i Nakke syede stadstøj til Sidse Marie og deres snart voksne børn. Laura Marie skulle gå ordentlig
klædt under sin uddannelse på Kjøng Højskole på Fyn og Christoffer på Høng Højskole på Sjælland.

Rørvig Privat Fællesmejeri
Men med arbejdet hver morgen i stalden og i den kolde kælder, slæbe vand og føde børn, følte Sidse Marie
kræfterne begyndte at svigte. Derfor blev hun og Daniel enige om at sende mælken til et mejeri på
Nørrevangsvej i Rørvig. Mejeriejer Peter Hansen købte mælken fra de omliggende gårde og sørgede for
afhentningen. Han havde mejersker med flotte hvide kapper, som håndkærnede smørret i stampekærner. En
mejerske havde en høj status og tjente dobbelt så meget som en tjenestekarl.

** Rørvig Privatmejeri på Nørrevangsvej 29 antagelig i 1915. Th for beboelsen ses mejeriet med tilhørende
skorsten. (Steincke)

** Fhv. telefondame Grethe Hansen på Nykøbing Central har dette billede af sin far, Niels Sørensen, der var
ansat som kusk fra 1997 til ca. 1912 på Rørvig Mejeri.

** Mejeriejer Hans Peter Hansens mejersker kærnede smør med en stampekærne. (ABD)
På mejeriet boede i 1906 Peter Hansen med 3 børn, sin pensionerede far og husbestyrerinde. 1 kusk, 1
mejerist, 1 mejerske og 1 elev. De få folk i byen, der ikke var selvforsynende, kunne komme med deres kander
og købe mælk eller fløde. Mejerist Hans Peter Nielsen var i fritiden en aktiv herre, som reparerede og solgte
brugte cykler og var den eneste i sognet, der bandt bøger og blade ind. Kusken Niels Sørensen var samtidig
karl og altmuligmand på mejeriet. Niels var ansat, fra han var 14 til dobbelt så gammel.

Et par husmænd hentede Peter Hansens heste hver morgen på mejeriet før, de kørte ud og hentede mælken
på gårdene. Mejeribygningen havde ingen rampe, men en port i midten ud mod beboelsen, og tilkørslen foregik
nord for bygningen og bag om et ishus. Besværligt, og mælkemængden en ustabil faktor. Især da mejeriets
bedste elev, Carl. Chr. Iversen, blev bestyrer på Billesborg Andelsmejeri i 1908 og snuppede Hansens
leverandører i Nykøbing.
Sidse Marie og Daniels interesse for samfundsforhold medførte, at Daniel var blandt de radikale udbrydere af
Venstre i 1905. Nakkebønderne var irriteret, for mejeriejeren skummede fløden i mere end en forstand. De
ønskede at oprette et moderne udstyret andelsmejeri, hvor overskuddet gik til hver enkelt andelshaver, og ikke
ned i lommen på en mand. Men gårdmændene i Nørrevang var meget imod andelstanken og de nye
produktionsmetoder og de deraf nye produkter.
Rørvigs mandfolk ville ikke vide af maskinsmør, som de påstod, havde metal- og oliesmag. Centrifugemælken
blev hånende kaldt futmælk. Den samme aversion gjaldt osteprodukterne. De var vant til helt andre oste. De
sagde, at det var den bedste ost, der gik orm i. Rom og brændevin blev ganske enkelt hældt i hullerne, og den
slags ost blev opfattet som en delikatesse. Man havde et ordsprog, der sagde: ”Hel rug vækker parringslysten
hos koen, skarp ost hos manden!”
Som indehaver af et privatmejeri, kunne man vel ikke regne Peter Hansen som en af andelsbevægelsens
pionerer. Men han forstod andelssagens berettigelse som den økonomiske løftestang for bondestanden, og da
tanken om et slagteri i Nykøbing kom frem, var han en af de første, der sluttede op. Han var en meget
kundskabsrig mand og sine erfaringer delte han ud af. Dertil en stærk personlighed, så det var ikke uberettiget,
at han fik ledelsen af slagteriet betroet. Hans formandstid blev dog kort, idet han i 1921 flyttede fra Rørvig for at
tiltræde stillingen som sygehusforvalter i Kalundborg.

Nakke Andelsmejeri

** Nakke Andelsmejeri matr. 44 set fra Nakke Vestvej. Mejeriets mølle med krøjeværk sørgede for, at vingerne
automatisk drejede op i vinden, så tandhjul og aksel drev vandpumpen. (DMS)

** Brudeparret Marthilde og Otto Hansen. (Digebo)
Nakke Andelsmejeri blev oprettet i 1911 under medvirken af statskonsulent A. P. Hansen og arkitekt og
bygmester Niels Nielsen Hovvig. Niels Nielsen var ikke et ubeskrevet blad inden for byggebranchen. Bare se på
det genopbyggede Christiansborg og Tivolis kuppel over hovedindgangen. Mejeriet i Nakke blev bygget solidt
og funktionelt med skummehal og beboelse i en bygning. Mellem mejeriet og vejen over Nord blev opført et
svinehus til opfedning af grise med valle fra mejeriet. Midt på græsplænen mod gaden tronede en flagstang, og
bag skummehallen var en 6 m dyb brønd ovenpå en stor vandåre.
En ung mejerist Otto Hansen, uddannet på Ladelund Mælkeriskole med ansættelse på Hjerdding mejeri og
mælkedommer i Holbæk Amt, var heldig at blive ansat som mejeribestyrer. Det varede ikke længe før, han fik
god drift i mejeriet. Han sendte bud til sin kæreste Mathilde i Jylland om at komme over til sig og hjælpe til i
mejeriet og stå for husførelsen. Kort efter meldte børnene deres ankomst i en lind strøm.

** Daniel fra Brydegaard sammen med sine legekammerarter Lilly, Børge og Bodil fra mejeriet i ca. 1925. Børge
var i øvrigt lidt af en helt, for han havde været på Rigshospitalet. Han havde slet ikke grædt, da han var blevet
opereret i sine øre, så en sygeplejerske havde belønnet ham med en tur i Rundetårn. (Guldberg)

** Marthilde og Otto Hansen fotograferet sammen med alle deres 9 børn i 1936. Bagest står Verner, Helge,
Børge, Johannes og Karl-Otto. På bænken sidder Bodil, Marthilde, Otto og Lilly. På gulvet sidder Jørgen og
Margit. (Bodil)

