
 

DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE 

Desuden kan vi byde på en stor kulturmiljøartikel om Gev-
ninge, lokalhistoriske småartikler fra Hvalsø-egnen, debat om 
den sørgelige forvaltning af kulturarven, nyt fra foreningerne 
og  Lejrearkiverne, og Danmark i den store verden, denne 
gang om Karen Blixen og nutidens Kenya. 
 Og alt imens dette skrives, har foråret holdt sit indtog på 
vores smukke egn med høj sol, fuglefløjt,  lysegrønne bøge-
skove og blomstrende frugttræer, tulipaner og—snart—
roser, og et vældigt leben i skove og fjorde. 

Nyd det dejlige forår—og god sommer til jer alle! 

På redaktionens vegne 
Mogens Refsgaard 

 

Så er foråret kommet til Lejre! 

I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. vel-
kommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet - hvorved 
oplaget er steget til 650 eksemplarer!  
 Endvidere lægges der op til en mere aktiv indsats i for-
hold til bevarelsen af de kulturhistoriske værdier i Lejre, bå-
de med støtte til Nationalparken, bevarende lokalplaner og 
kritik af beskyttelsen af vore fortidsminder—alt sammen i 
god harmoni med kritikken af grusgravningen i Lejre i det 
sidste nummer. 
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Leder 

De historiske foreninger øger samarbejdet 

Velkommen til Brams-
næs 
Bramsnæs Lokalhistoriske 
Forening har nu tilsluttet 
sig samarbejdet omkring 
Lethrica fuldt ud. Det be-
tyder, at foreningen ikke 
alene som hidtil bidrager 
til bladets indhold, men nu 
også til økonomien. Med-
lemmerne i Bramsnæs vil 
derfor fremover modtage 
Lethrica to gange årligt. 
 Lejre og Hvalsø byder 
Bramsnæs hjertelig vel-
kommen, og vi håber at 
vore mange nye læsere vil 
synes om bladet. 

Arrangementer for alle 
Foreningernes bestyrelser 
har afholdt et fællesmøde. 
Dette vil fremover ske én 
gang årligt. 
 Her blev det besluttet, at 
alle tre foreningers invitati-
oner til arrangementer nu 
skal opfattes som invitatio-
ner til alle tre foreningers 
medlemmer. 
 De enkelte foreninger vil 
naturligvis stadig hver i sær 
lave arrangementer, men 

der vil også kunne blive 
tale om fællesarrange-
menter. 
 Alle arrangementer vil i 
videst muligt omfang 
fremgå af Lethrica. 
  I de tilfælde, hvor et ar-
rangement ikke kan nå at 
komme med i bladet, er 
det op til den enkelte for-
ening selv at annoncere 
dette overfor sine egne 
medlemmer. 
 Arrangementerne vil 
også være at finde på for-
eningernes hjemmesider. 
Se jævnligt efter nyt! 
 Vi opfordrer meget til 
at benyttede lejligheden 
til at komme i tættere 
kontakt med naboerne. 
Her venter mange gode 
oplevelser, uanset i hvil-
ken af de tre gamle kom-
muner man bor i. 

Støtte til nationalpar-
ken 
Foreningerne støtter tan-
ken om oprettelse af en 
nationalpark i Roskilde – 
Lejreområdet. Denne vil 
kunne betyde tilførsel af 

eksterne midler til gavn 
for kultur- og naturpleje, 
øget formidling og bedre 
adgangsforhold. 
 Vi finder det desuden 
meget væsentligt, at det 
bliver slået fast, at man 
også i Danmark kan op-
rette nationalparker i 
kulturlandskaber. 

Bevarende lokalpla-
ner 
I en nationalparksam-
menhæng er det vigtigt, 
at der bliver taget kærligt 
hånd om vore landsbyer. 
Mange af dem er regi-
streret som særdeles be-

Kort over Nationalparken 
Kilde: www.nationalparkensvenner.dk  
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Midtbane-
viadukten 

Typisk  
stations-
byhus 

varingsværdige, og nogle af 
dem hører til blandt landets 
bedste. 
 Vi opfordrer kraftigt kom-
munen til at fremskynde ar-
bejdet med bevarende lokal-
planer for de landsbyer, der 
endnu mangler sådanne. 
 Det haster stærkt, for det 
er ikke vanskelig under et be-
søg at se, om en landsby har 
en lokalplan eller ej. 
 Kun kommunen kan løse 
denne opgave. 
 Der hersker nogen – og 
forståelig – forvirring om-
kring nationalparkplanerne, 
og en enklere og mere over-
skuelig struktur kunne have 
været ønskelig. 
 Derfor en kort forklaring: 
Det Kulturhistoriske 
Landskab er selve national-
parkprojektet – kommunernes 
oprindelige projekt. Det har egen 
bestyrelse med Hvalsøs tidligere 
borgmester Virginia Holst som 
formand og har bl. a. repræsen-
tanter fra Friluftsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.  
Hvalsøs tidligere kommunaldi-
rektør Poul Bjerager er admini-
strativ leder.  
 Projektet har fået tilført midler 
fra Friluftsrådet. 

 

Skjoldungelandet er Ros-
kilde Museums projekt, idet 
museet af egen drift søgte og 
fik et betydeligt beløb fra Ar-
bejdsmarkedet Feriefond  navn-
lig til formidling og tilgænge-
lighed. 
 Herfor er efterfølgende ned-
sat en bestyrelse med borgme-
ster Flemming Jensen som for-
mand og også her med Poul 
Bjerager som administrativ le-
der. 
 Projektet løber over tre år og 
koncentrerer sin virksomhed i 
det noget snævrere geografiske 
område ”Skjoldungelandet.”.  

Håbet er at Skjoldungelan-
det kan løbe Det Kulturhi-
storiske Landskab i gang. 

Nationalparkens Venner 
Roskilde -  Lejre er en 
privat støtteforening, der skal 
virke for at fremme ideen om 
en nationalpark i området. 
 På foreningens hjemmeside 
kan man snart informere sig 
nærmere om foreningen og 
om  b egge  p r o j e k t e r. 
www.nationalparkensvenner.
dk  
 
Bent Gottfredsen 

 SIDE 3 

Øverst: En del af National-
parken—Udsigt fra Konge-
høj på Bognæs den 26. april 
2009.  
Til højre: En kulturhistorisk 
perle—Svinget 7, Kattinge. 
Som resten af landsbyen ikke 
beskyttet. 
Foto: Mogens Refsgaard 

ÅRGANG 3, NR. 7 

http://www.nationalparkensvennerdk/
http://www.nationalparkensvennerdk/


 

Historiske artikler 

Korte træk af Gevninge sogns historie. 

Af Vivian Møller 

Gevninge sogn, som ligger 
i Voldborg herred, omfatter 
foruden Gevninge by, be-
byggelserne Gevninge Old, 
Gevninge Overdrev og 
Lindenborg. Derudover 
godset Lindholm samt Bor-
revejle Skov og Skovhol-
mene. 
 Gevninge nævnes første 
gang i en skriftlig kilde fra 
1244 som ”Giæfning”. 
”Giæfn” hentyder antagelig 
til det gamle navn på åen, 
”Giafn”, som også står for 
”den givende” og ”–inge” 
hentyder til indbyggernav-
net, dvs. Gevninge beteg-
ner ”indbyggerne ved åen”. 
 Befolkningstallet i 1801 
var 312 personer. Det var i 
1901 steget til 458 perso-
ner og i 1955 var der 573 
personer. Siden da er ud-
viklingen gået stærkt, idet 
der i dag (pr. 1. januar 
2009) boede 1970 perso-
ner i sognet. En stigning på 
343 % på godt 50 år. Til 
sammenligning har nabo-
sognet Herslev i dag 616 

indbyggere mod 623 i 
1955, altså 7 personer 
færre. 

I det følgende gennemgås 
et udpluk af sognets histo-
rie. 
 
Oldtidens Gevninge. 
Der er blevet gjort en del 
fund i Gevninge, fund der 
strækker sig fra ældre 
stenalder (år 5400 f.Kr.) 
til middelalder (år 1500 
e.Kr.). Her skal blot næv-
nes nogle få. 
 Det ældste spor man har 
fundet fra Gevninge er fra 
ældre stenalder, Ertebøl-
lekulturen år 3900-5400 
f. Kr. Det var en Lim-
hamnøkse fundet ved Tra-
nehalsen i 1953. 
 Ligeledes fra ældre sten-
alder blev der i bunden af 
Borrevejle Vig i 1965, 
fundet spor af pæle ca. 10 
cm i diameter. Disse pæle 
kunne have været omrid-
set af en hytte. Der blev 
fundet flere økser, flæk-
ker, flintaffald, spidsvåben 

af hjortetak og en del ke-
ramikskår. Der blev også 
fundet knoglefragmenter 
fra tamokser, får og kron-
hjorte. 
 Lidt vest for Lindholm 
gods, Thekildemarken, 
blev der i perioden 1983-
89 fundet en del mønter 

fra ældre middelalder (år 
1000-1250), som blev 
erklæret som Danefæ og 
nu er på Nationalmuseet. 

 Det største fund er fra 
Nødager, hvor seniorbo-
ligerne i dag ligger. Vin-
teren år 2000 foretog 
Roskilde Museum prøve-
gravninger, som skulle 
vise sig at frembringe en 
bronzegenstand, et øje,  
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Foto: Flemming G. Rasmus-



 

som menes at være en del 
af en hjelm (se foto side 4).  
Det er 8 cm langt og 5 cm 
højt, og der er spor af for-
gyldning flere steder. 
”Øjet” som er af støbt 
bronze er sandsynligvis en 
del af en prydhjelm fra 
yngre jernalder eller vikin-
getid (år 500-1000). De 
gyldne hjelme var forbe-
holdt mænd, som enten 
var født ind i fyrstefamili-
erne eller bestred en vig-
tig post i krigerhierakiet. I 
sangen om Bjowulf beskri-
ves en sådan hjelm: 

 ”Fra halsen tog den tapre 
høvding 
 Det gyldne ringsmykke, rak-
te svenden (Viglaf), 
 Den unge med spydet, sin 
udsmykte guldhjelm, 
 Ring og brynje, bad ham 
bruge dem ret: 
 ”Du er den sidste frugt af 
vor fælles stamme” 

Det skal her bemærkes at 
Kongehallen ved Gl. Lejre, 
som blev udgravet i begyn-
delsen af 1980´erne er fra 
samme periode, og ifølge 
sagnet var det i Lejre at 
Bjowulf holdt til. 
 Ved udgravningen ved 
Nødager fandt man også to 
guldarmringe, den ene 

med en diameter på 9 cm 
og meget usædvanligt ud-
formet. Disse guldarmrin-
ge er sandsynligvis fra om-
kring år 900. Ringene re-
præsenterede en stor sum i 
datidens samfund. 
 Med disse fund må det 
være rangspersoner, der 
har resideret i jernalder og 
vikingetid i Gevninge. Og 
de har sikkert vogtet 
”Leddet til Lejre”. Fundene 
fra Gevninge kan ses på 
Roskilde Museum. 
 
Kirken. 
Gevninge kirke adskiller 
sig fra egnens andre kirke 
ved dens placering. Kirker 
ligger normalt højt, men 
Gevninge kirke ligger helt 
nede ved åen. Kirken er 

antagelig opført i 1200-
tallet, og er i senromansk 
stil. 
 Kirken har haft forskel-
lige tilhørsforhold. I 
1500-tallet var Gevninge 
anneks til Svogerslev, 
begge under kongen, 
men med hver deres til-
hørsforhold.  
 Da præsten til Gevnin-
ge og Svogerslev døde i 
1590, skrev kongen til 
Roskilde kapitel, at man 
måtte finde ude af, hvor-
dan det fremover skulle 
forholde sig med disse to 
kirker, da Gevninge be-
talte indkomster til Grå-
brødre kirke (i Roskilde) 
og Svogerslev til Roskil-
degård.  
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ejendomsretten over begge 
kirker til september 1972, 
hvor den blev selveje. 
Herslev kirke overgik til 
selveje i 1909.I middelal-
deren bestod kirken kun af 
skib og kor. En inskription 
udvendig på tårnets nordsi-
de viser årstallet 1514. 
Dette gælder sandsynligvis 
tårnets alder. Man kan læse 
i kirkebogen at sakristi og 
gravkapel blev opført 1698 
af Braëm på Lindholm.  Det 
var meningen at han og 
hans slægt skulle hvile i 
gravkapellet. Det blev ak-
tuelt fire år efter, da 
Gothard Braem i 1702 som 
den første blev gravsat i ka-
pellet.  Braems 
enke giftede sig igen, hvil-
ket åbenbart har givet en-
kemanden problemer. Man 
siger at han hver nat kl. 12 
bliver hentet fra gravkapel-
let og kørt til Lindholm, 
for igen at blive kørt tilba-
ge til sit hvilested efter at 
have konstateret, at alt var 
vel på godset.  
 Foruden Braem-slægten 
blev de første af Sheel-
Plessen-slægten, som sene-
re overtog Lindholm, grav-
sat i kapellet. Kisterne står 
i dag i kapellets kælder og 

døren til gravkammeret er 
muret til. Igennem en til-
gitret åbning i nordvæggen 
kan man se de støvede ki-
ster. 
 Mogens Scheel-Plessen 
på Lindholm restaurerede 
kirken i 1806. Indtil da var 
kirken prydet med billed-
skærerarbejder og en ro-
mansk døbefont af granit. 
Kirken blev nu i empirestil 
og med en døbefont af rif-
let træ. Den gamle døbe-
font fik præstens kone i 
Herslev, som lod den ned-
grave i præstegårdshaven, 
hvor den fungerede som 
vandkar for hendes ællin-
ger.  
 I dag er den gamle døbe-
font igen fundet frem og 
kommet til ære og værdig-
hed, og træfonten er gemt 
lidt af vejen, men stadig i 
kirken. 
 I kirken er den gamle 
”herskabsstol”, et aflukket 
rum, hvor godsejeren med 
familie kunne sidde uset af 
den øvrige menighed. 
 
Lindholm gods. 
Lindholm nævnes første 
gang i 1333, hvor Johannes 
Hviding pantsatte godset 
til Skt. Klara Kloster i Ros-

kilde. Jeg vil her ikke 
komme nærmere ind på 
Lindholm gods, da Lejre 
Museumsforening i sam-
arbejde med Lokalarki-
verne i Lejre kommune 
har nedsat en studiegrup-
pe på ca. 20 personer, 
som den kommende tid 
(og år) vil beskæftige sig 
med kommunens ti god-
ser, heriblandt Lindholm. 
Dette skulle gerne resul-
tere i en grundig gen-
nemgang af godsernes hi-
storie, som senere vil bli-
ve publiceret i en eller 
anden form. 
 
Skolen. 
14. juli 1738 skriver 
præsten Caspar Bruun i 
Liber Daticus: ”Ordentlige 
Skolehuse er ikke i nogle af 
disse Sogne, men om der var 
nogen Skole ville Bønderne 
given holde deres Børn i 
Skole”. 
 Ifølge skoleforordnin-
gen af 1739 skulle børne-
ne fra 5-6 års alderen ha-
ve kristendomsundervis-
ning og læsning. 
 Gevninge fik sin skole i 
1742, oprettet af Køben-
havns magistrat, belig-
gende på matr. nr. 2,  
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(Gevninge Bygade 41). 
Den første der blev nævnt 
i forbindelse med skolen 
var Lyder Frichmann, men 
Johan Henrik Grønbech 
var den første skoleholder 
og var det til sin død i 
1794, 86 år gammel. 
Grønbech fik ikke rosende 
ord af biskop Balle. Nicolai 
Edinger Balle (1744-1816) 
var professor i teologi og 
hofprædikant og fra 1783 
til 1808 biskop over Sjæl-
lands stift. Med til embe-
det hørte visitatspligten, 
hvor han rejste rundt til 
stiftets sogne og tilså såvel 
skoler som kirker.  

 Balle var kendt som en 
flittig og mild visitator og 
nåede stiftet rundt næsten 
fem gange. I 1789 kom han 
bl.a. til Gevninge sogn, 
hvor han nedskrev følgen-
de om skolen i sin visitats-
bog: ”I Gievninge Skole læste 
nogle faa Børn skikkelig i Bog 
og kunde til Nød forstaae no-
get af Børnelærdommen. Men 
den største Hob var svag og 
havde intet Begreb. 6 Bøger 
blev uddeelte. Skoleholder 
Grønbech er en gammel udle-
vet Mand, som ikke forstaar 
sig paa Underviisning. Skolen 

er i temmelig Stand”. Og 
det kan man jo ikke just 
sige er pæne ord 
 At kårene måske ikke 
har været de bedste for 
en skoleholder i Gevnin-
ge, ses af et uddrag af en 
ansøgning som førstelæ-
rer i Herslev skole, skre-
vet 1. januar 1841 af sko-
lelærer Andreas Smith i 
Gevninge: ”. . . i 13 Aar 
har været Skolelærer og Kir-
kesanger i Gjevninge, hvor 
jeg, under svære trange 
Kaar, har bestræbt mig for 
troligen at opfylde mit Em-
bedes Pligter, og at jeg deri  
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ikke har været uheldig . . .”  
 Smith sluttede ansøgnin-
gen med at skrive at han 
ved at få embedet i Hers-
lev, kunne forbedre sine 
kår uden ængstende næ-
ringssorger, og se sig i 
stand til at sørge for sine 
børns opdragelse.  
 Han fik embedet i Hers-
lev, og Gevninge skole 
måtte finde en ny lærer.  
Det blev en bornholmer, 
Hans Jakob Jørgensen 
Hjorth, født i Nylarsker. 
Han synes åbenbart ikke at 
kårene var så trange endda. 
Han var lærer ved skolen 
til han døde i 1880. 
 Strukturen i undervisnin-
gen kan man se i Embeds-
bogen for Herslev skole, 
hvori der er timeplaner for 
1895. Samme planer må 
have været gældende for 
Gevninge skole.  
 Skolen var delt i to klas-
ser, den yngste og den æld-
ste. Yngste klasse gik vin-
terhalvåret i skole tirsdag 
og torsdag, mens ældste 
klasse gik i skole mandag, 
onsdag, fredag og lørdag. I 
sommerhalvåret var det 
omvendt, yngste klasse gik 
i skole mandag, onsdag, 
fredag og lørdag, mens 

ældste klasse gik i skole 
tirsdag og torsdag. Dvs der 
hele tiden kun var en klas-
se i skole.  
 Mødetiden afhang af sol-
opgangen. I den mørke tid  
var det kl. 9 og i den lyse 
tid kl. 7. At det var ældste 
klasse, der kun gik i skole 
to gange i sommerhalvåret, 
skyldtes at der så var tid til 
at hjælpe til på gårdene og 
i markerne. Der var ikke 
noget der hed 7 ugers 
sommerferie, timeplanen 
var for alle årets 12 måne-
der. 
 I begyndelsen af 1900 
blev en ny og større skole 
bygget på Gevninge Byga-
de, hvor der i dag er bibli-
otek og beboerhus. Men 
det har nok også været til-
trængt. Antallet af børn i 
skolealderen (6-14 år) var i 
1787 43 elever, og det var i 
1906 steget til 103 elever. 
 Hen mod slutningen af 
1930´erne blev skolerne i 
Herslev og Gevninge for 
små, og man søgte om til-
ladelse til at bygge en cen-
tralskole, som skulle ligge i 
Trællerup.  
 Resultatet blev en treflø-
jet bygning med 5 normal-
klasser, skolekøkken, gym-

nastiksal, lærerværelse 
samt 4 pige- og 2 dren-
getoiletter. Derudover 
boliger til førstelærer og 
to lærerinder.  
 Skolen blev indviet i 
1940. Der var kun 7 
klassetrin på skolen, idet 
man mente at landbo-
børn ikke behøvede 
yderligere skolegang. 
Ønskede man at gå mere 
end 7 år i skole, måtte 
forældrene selv betale 
for den videre skolegang. 
 Og det var ikke kun 
skolegangen de måtte be-
tale for, men også for bø-
ger og transport. Børn i 
byerne skulle ikke betale 
for skolegang udover de 
7 klassetrin. Så der var 
”klasseforskel”, en forskel 
der ikke var gået i dag.  
 Skolen var en-sporet, 
hvilket betød, at børn 
der ønskede at komme i 
mellemskole efter 5. 
klasse også måtte til Ros-
kilde. 
 I 1962 godkendte Hers-
lev-Gevninge kommune 
en udstykning af 300 nye 
grunde, og da man samti-
dig regnede med en gen-
nemsnitlig tilgang på 26 
første klasse elever 
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de næste 7 år, søgte man 
om tilladelse til udvidelse 
af skolen.  
 Men det var ikke nemt. 
Ifølge amtsplan fra januar 
1959 anså man skolen for 
udbygget. Alligevel forsøg-
te kommunen ihærdigt at 
få indtil flere forslag igen-
nem.   
Og til sidst lykkedes det, 
men først i 1970 stod ud-
bygningen færdig. Skolen 
er siden blevet udvidet 3 
gange mere i perioden 
1976-80. 
 
Gevninge by før 1900. 
Hele Gevninge har været 
fæstegods og ligget som 
strøgods under mange 
godsejere.  I mid-
delalderlige regnskaber fra 
Roskildebispen kan man se 
at der i 1522 har været 13 
gårde, der har betalt tiende 
til fadeburet (skatkam-
meret). 
 I Roskilde Kapitels jorde-
bog fra 1568 var der 4 går-
de som betalte tiende. Iføl-
ge Herslev præstens indbe-
retning i 1651 var der 15 
tiendeydende gårde i Gev-
ninge. 10 tilhørte kongen, 
3 tilhørte Lindholm, 1 til-
hørte universitetet og 1 

Roskilde domkirke. Dvs 
der i perioden fra 1522 til 
1651 har været mageskif-
tet nogle gårde. Det passer 
med at kloster- og bispe-
godserne ved reformatio-
nen i 1536 inddroges un-
der kronen, hvorved ade-
len fik mulighed for at ma-
geskifte med kongen og få 
samlet deres bøndergods 
omkring herregården.  
 Dette skete med Lind-
holm gods, som i 1616 fik 
lagt 3 gårde ind under god-
set. 
 I dag klager vi over skat-
ten, men før i tiden var der 
næsten ingen grænser for, 
hvad man skulle betale skat 
af, bl.a. madskatter. Men 
kongen var flink mod bøn-
derne i Gevninge. De blev 
i brev af 11. april 1579 fri-
taget for madskat. Grun-
den var dog at bønderne i 
Gevninge boede på en al-
farvej og derfor ofte be-
søgtes af bøsseskytter, 
bådsmænd og andre af 
kongens folk, som bønder-
ne var forpligtiget til at 
forsyne med mad og øl. Så 
det var som en slags ”Tak 
for mad og drikke” at de 
blev fritaget for madskat. 

 Efter Københavns ind-
sats i Svenskekrigen for-
ærede Frederik III Bi-
strup gods ved Boserup 
til Københavns magistrat. 
Med i overdragelsen, 
som sker 24. juni 1661, 
var 10 gårde og 12 huse i 
Gevninge sogn. 

Som tidligere nævnt 
overtog Gothard Braem 
Lindholm gods med til-
hørende gårde og huse i 
1690. Da hans enke dør i 
1727 køber Christian 
Ludvig Plessen på Selsø 
gods Lindholm på en of-
fentlig auktion. Skødet er 
dateret 17. oktober 1727 
og med overdragelse 11. 
juni 1728. Prisen lød på 
”Aate og Tüüve Tuusinde og 
Sex Hundrede Rigsdalere 
Croner” (se foto).  
 Med i skødet var 3 går-
de og 9 huse samt Borre-
vejle og Kalundborg kro 
og Herslev og Gevninge 
kirker. 
 På universitetets gård 
boede 1789-1804 Kri-
stoffer Stokfleth som var 
vejmester ved anlæggel-
sen af Roskilde-
Kalundborg landevejen, 
hvortil han også udfærdi-
gede et kort i 1779. 
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 Beboerne i Gevninge var 
heldigt stillet i forhold til 
andre landsbyer, idet man 
tidligt fik en skole, Univer-
sitetets gård havde ikke ho-
veri, bønderne under Kø-
benhavns Magistrat fik tid-
ligt arvefæste og nedsat ho-
veri, og på Lindholm var 
der en meget venligsindet 
godsejer. 
 Udflytningen af gårde 
skete 1787-94. En af går-
dene under Lindholm, som 
blev udflyttet i 1787, be-
finder sig i dag i depot på 
Frilandsmuseet. Den blev 
prøveopstillet på Bellahøj 
dyrskuet i 1938 i anledning 
af 150 året for stavnsbån-
dets ophævelse. 
I 1860´erne tilbød Køben-
havns Magistrat fæstebøn-
derne at købe deres gårde, 
og der blev udarbejdet en 
salgsplan. En gårdmand i 
Gevninge var den første til 
at takke ”ja”. De kommen-
de år blev alle fæstebønder 
selvejere. 

Den tidligere nævnte Bor-
revejle kro er den kro vi i 
dag kender under navnet 
Lindenborg Kro. Den blev 
kro i 1690 og har også hed-
det Store Kro og Lindholm 
Kro. Kroen brændte i 1716 

og 1798. 

På kroen var der en kegle-
bane, hvor mændene mød-
tes til et spil kegler. Kroen 
brændte senest i 1967, 
men blev genopført. Kro-
en ligger ved hovedvejen 
til Holbæk og havde før i 
tiden mange daglige gæ-
ster, men efter anlæggelsen 
af Holbækmotorvejen blev 
trafikken ledt udenom kro-
en og antallet af gæster 

faldt. I dag fungerer kro-
en ikke mere, som den 
landevejskro den engang 
var, men har nu kun 
åbent for selskaber. 

Gevninge mølle, som var 
en hollandsk vindmølle, 
blev bygget i 1877. Møl-
len blev i 1925 købt af 
brødrene Vilby, som drev 
den til 1962. For en del 
år siden blev møllen re-
vet ned. 
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Gevninge by efter 1900. 
I slutningen af 1800-tallet 
havde Andelsbevægelsen 
nået Gevninge. 1885 åbne-
de Forbrugsforeningen for 
Gjevninge og Omegn (i 
dag Dagli´ Brugsen). Den 
havde også brændevinsud-
salg, en uundværlig drik på 
de tider, men det var i be-
gyndelsen kun medlem-
merne, der havde lov til at 
købe brændevin. 
 Andelsmejeriet Land-
mandslyst (Lindenborgvej 
142), som lå ved siden af 
Brugsen blev oprettet i 
1889. Der hørte et mejeri-
udsalg til mejeriet, hvor 
folk kunne komme med 
deres kander og købe 
mælk. På mejeriet kunne 
man også leje frysebokse, 
hvor der var åbent et par 
timer om dagen. Dengang 
havde man jo ikke køle- og 
fryseskabe derhjemme. I 
1930´erne og 40´erne kom 
der endnu en service i me-
jeriet. Man kunne for 10 
øre få et brusebad, endda i 
flotte brusekabiner på lø-
vefødder! Det var mest 
kvinder og børn, som be-
nyttede sig af det tilbud. 

Mændene tog ind til Bade-
anstalten i Roskilde. 
 30. maj 1959 blev mæl-
ken erstattet af sodavand, 
da skovfoged Kristiansen 
fra Bognæs købte mejeriet 
for 52.000 kroner og lave-
de det om til mineral-
vandsfabrikken ”Apollo”. 
Der blev også en plads til 
en filial af Bondestandens 
Sparekasse. Bygningerne 
blev revet ned for ca. 35 år 
siden og i dag ligger der 
rækkehusbebyggelsen 
”Apollolunden” på stedet. 
 Som enhver landsby med 
respekt for sig selv fik 
Gevninge i 1930´erne et 
”Tatoludsalg”, Lindenborg-
vej 166. Af en eller anden 
grund hed det Tatoludsalg 
på landet og Schous sæbe-

hus i byerne. Til butikken 
hørte også en benzin-
tank.  
 I 1950´erne var der i 
øvrigt 5 benzintanke i 
Gevninge. Foruden ved 
Tatol var der en ved Lin-
denborg kro, en ved me-
kanikeren (Linden-
borgvej 146), en ved 
Brugsen og en ved køb-
manden i Bygaden, så der 
har kun været 50-200 
meter imellem dem.  
I dag kan man godt risi-
kere køre langt for at fin-
de en benzintank. 
 En bager var, og er, der 
også i byen (Gevninge 
Bygade 7). I et hjørne af 
bagerbutikken var der 
tidligere et lille konditori  
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med plads til 12-15 perso-
ner. 
 Af andre butikker har der 
været brødudsalg på Kirke-
allé 2 (1952-61), slagter på 
Gevninge Bygade 22 (1951
-ca. 59), farve- og kolonial 
på Gevninge Bygade 24 
(1952-56) og købmand på 
Gevninge Bygade 39 (ca. 
1930-ca. 1998). På dette 
sted ligger i dag noget til 
både indvortes og udvortes 
brug, nemlig ”Gevninge 
Pizza & Grillbar”og ”Hair 

& Beauty”. 
 Omkring 1915 kom der 
telefoncentral på Linden-
borgvej. Den sidste samta-
le blev ekspederet Skt. 
Hans aften 1969. Byen 
havde også et sprøjtehus, 
som sidste gang var i brug 
ved Lindenborg Kros 
brand i 1967. 
 Indbyggertallet var, som 
nævnt i indledningen, 458 
i 1901. Billedet fra Sven-
skebakken er nok et typisk 
billede af Gevninge fra 
dengang, marker med 

spredte gårde og huse. 
 Omkring 1950 begynd-
te man at bygge villaer 
langs med Gevninge By-
gade. Efter 2. verdens-
krig var der boligmangel 
og mangel på materialer. 
For at få boliglån skulle 
man derfor bygge huset 
så stort, at der kunne væ-
re en lejlighed man kun-
ne leje ud. Husene blev 
derfor bygget i 2 etager, 
hvor man så typisk lejede 
1. salen ud.  
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Ønskede man ikke at leje 
ud, skulle lejligheden stå 
ubrugt, man måtte ikke 
selv tage den i brug. Nogle 
fik tilladelse til at indrette 
butik i stueetagen og boe-
de så på førstesalen. I fol-
ketælling fra 1950 kan 
man da også se, at der ty-
pisk bor to familier pr. 
hus. I slutningen af 
1950´erne vedtog kom-
munalbestyrelsen at én fa-
milie godt måtte bebo hu-
sene. 
 I nogle år lå udbygningen 
af Gevninge lidt stille ind-
til der i 1967 blev udarbej-
det plan for området mel-
lem Bygaden og Vestvejen. 
 I perioden 1968-73 var 
der bygget huse, klar til 
indflytning, incl. en børne-
have, Myretuen. Og så gik 
det ellers stærkt. I 1973-
74 blev rækkehusbebyg-
gelsen Oldvejsparken byg-
get og i 1983 begyndte 
man på bebyggelsen Nør-
remarken, som siden er 
udvidet i 1986 og 1991. 
 De sidste bebyggelser, 
der er kommet til er på 
hjørnet af Gevninge Byga-
de og Oldvejen og områ-
det vest for Vestvejen, hvor 
der er også er kommet 

endnu en børneinstitution, 
Solsikken. 
 I 1931 blev centret ved 
Borrevejle indviet. Indtil 
2007 havde DGI årlige 
sommerstævner, udover at 
centret har fungeret som 
lejrskole. Det sidste års tid 
har Roskilde Vandrehjem 
lejet sig ind. 
 Hvad der skal ske med 
centret og området vides i 
skrivende stund ikke. 
 
Christian Tobiassen. 
Man kan ikke sige Gevnin-
ge uden også at nævne 
Christian Tobiassen. 
 Christian Tobiassen blev 
født i Gevninge den 14. 
december 1828. Tobiassen 

var fra barns ben meget 
begavet og kreativ. Som 8
-årig smedede han beslag 
til pigkæppe og træsko. 
Så snart han havde lært at 
skrive, skrev han ned, 
hvad de gamle i slægten 
fortalte, især hvad hans 
farfars søster, Anne Dor-
the Tobiasdatter (1764-
1843), kunne fortælle. 
 Da han var 13 år kom 
han i huset hos præsten 
Krog i Herslev. Her be-
gyndte han at afskrive 
Gevninge kirkebog sam-
tidig med at han studere-
de. Foråret 1847, 18 år 
gammel, tog han Præli-
minæreksamen ved Uni-
versitetet i København.  
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Derefter kom han ind på Ve-
terinærskolen på Christians-
havn. Kort tid efter blev han 
meget syg af stærk betæn-
delse og byld i højre overkæ-
be, som følge af en tandsyg-
dom. Sygdommen efterlod 
sig varigt spor og vansir i an-
sigtet. Derfor er de to male-
rier, der blev malet af ham, 
malet i profil med den vansi-
rede kind vendt bort. I 1851 
tog han Veterinæreksamen 
med første karakter. 
 3. november 1856 giftede 
Tobiassen sig på Roskilde 
Rådhus med bysbarnet Jo-
hanne Marie Christiansdat-
ter. Året efter flyttede de til 
Sæby, hvor de havde bygget 
hus, og hvor deres 5 børn 
blev født. Han oprettede en 
dyrlægepraksis i Sæby, men 
vendte tilbage til sit føde-
hjem i Gevninge i 1870, 
hvor han her begyndte at 
praktisere som dyrlæge sam-
tidig med hver onsdag i Sæ-
by.  
 1881 ophævede han sin 
dyrlægepraksis i Sæby og i 
1892 i Gevninge. Han var da 
blevet 63 år. Det betød dog 
ikke, at han holdt op med at 
være aktiv. Snarere tværti-
mod. 
 Som tidligere nævnt havde 

han en stor interesse i 
slægten og deres historie. I 
haven stod resterne af et 
bindingsværkshus, som 
hans slægt havde bygget i 
1691. Det indrettede han 
til museum, hvortil han 
indsamlede genstande fra 
egnen. Indsamlet er måske 
så meget sagt, folk kom og 
forærede ham ting til hans 
museum.  
 Da han ophævede sin 
praksis i Sæby i 1881, kom 
folk og forærede ham en 
del værdifulde ting, lige fra 
møbler til sølvspiseskeer. 
Mon ikke Kirsten Nielsen 
fra Gl. Kongsgaard i Gl. 
Lejre har aflagt Tobiassens 
museum et besøg og givet 
hende inspiration til at ind-

rette sit eget slægtsmuse-
um på Gl. Kongsgaard, som 
hun åbnede i 1925.  
 Tobiassens museum blev 
efter hans død spredt for 
alle vinde, en del blev dog 
reddet af museumsinspek-
tør Niels A. Christiansen på 
Roskilde Museum. Selve 
bygningen blev revet ned 
for omkring 50 år siden. 
 Da Tobiassen stoppede sin 
dyrlægepraksis i 1892, be-
gyndte han at samle nota-
terne fra sin ungdom, både 
hvad han havde fået fortalt 
og hvad han havde noteret 
fra kirkebøger. Dette blev 
samlet til tre bøger: 
”Stambog over Slægten To-
biassen” og ”Gjevninge-
bogen  
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bind I og II”, hvor bind I om-
handler Gevninge sogn og 
Gevninge bygd, og bind II 
omhandler Lindholm, Skov-
holmene og optegnelser om 
Gevninge sogn og omegn 
Begge værker skrev han i pe-
rioden 1892-1900.  
 Hvordan han har samlet 
oplysninger til disse værker 
skriver han om i forordet til 
Stambogen: 
”Af mange Grunde er det et møi-
sommeligt Arbeide at skrive en 
Stamtavle eller Stambog som 
denne. Der fandtes ikke Grund-
lag, paa hvilket der kunde arbei-
des; alt maatte saa at sige samles 
fra nyt af. Man har ikke Stam-
navne at gaa efter, og selv om 
man havde saadanne, hjælper 
det ikke meget, da der findes he-
le Skarer med almindelige Per-
sonnavne, hvorved Forvexling let 
finder Sted. 
 De Meddelelser som Familien, 
undertiden med mangel paa Ev-
ne og Villie, giver, og som man 
skulde bygge og stole paa, er ikke 
altid paalidelige; de ældre Kir-
kebøger, som skulde give den 
bedste Oplysning, er for det me-
ste ført for slet og ligegyldig, un-
dertiden er deri kun Mandens 
navn anført, eller i Stedet for 
Konens Navn blot Ordene Hu-
stru, Kvinde, Enke etc. Fødsels-

datoen er sjelden anført, men i 
stedet derfor Døbedatoen; hel-
ler ikke altid er Døds- men 
derimod Begravelsesdatoen 
skrevet, Barnet er sjelden givet 
Bagnavn, man ved som Exp. 
derfor ikke, om min Fader og 
hans Søskendes Bagnavn var 
Tobiassen eller Christiansen, de 
er blevet nævnt snart ved det 
første og snart ved det sidste, 
men da det sidste oftest er skre-
vet, har jeg bibeholdt dette.  
 Paa Grund af denne de ældre 
Kirkebøgers slette Førelse maa 
man undertiden gætte sig frem 
eller gaa en lang Omvei for at 
naa det ønskede Resultat. Naar 
man derfor giver sig i Lag med 
at samle saadan Stamtavle, 
maa der i Forveien vides Besked 
om ældre Familieforhold, da 
man ellers ikke kommer vidt, 
og man maa, naar man vil 
længere tilbage i Tiden, begyn-
de at samle Materiale i ung 
Alder.  
 Allerede som Dreng hørte jeg 
gjerne paa gl. Folks Fortælling 
om mine Forfædre og deres 
Samtid, hvilket jeg stadig ned-
skrev, og da jeg i mit 13. Aar 
kom i Huset hos Præsten Krog 
i Hersløv, fik jeg der den bedste 
Oplysning ved at gjensøge 
Gjevninge Kirkebog. Siden har 
jeg skriftlig eller personlig 

henvendt mig her og der, især 
til Præster, der Alle har vist mig 
Forekommenhed ved min Søgen, 
ja 2 af dem har endog været 
saa velvillige at udlaane mig 
deres gl. Kirkebøger til gjen-
nemsyn for længere Tid.  
 I den sidste Tid har jeg søgt 
det 1893 i Kjøbenhavn opret-
tede Provinsarchiv. Foruden 
Kirkebøger er Oplysning søgt i 
Ligtaler, Gravskrifter, Skiftepro-
tokoller, Skøder, Fæstebreve etc., 
samt hos den Del af min Slægt 
med Interesse for Sagen.” 

Mon ikke der er mange 
slægtsforskere, der kan nik-
ke genkendende til noget af 
det Tobiassen her har be-
mærket sig? 
 Stambogen eksisterer des-
værre kun i det ene eksem-
plar Tobiassen skrev, og hvor 
vides ikke. En slægtning har 
for en del år siden afskrevet 
bogen, og kopi af denne står 
på arkivet i Lejre.  
 Mht Gevningebøgerne 
forholder det sig anderle-
des. De blev transkriberet 
og trykt af Gevninge Bylaug 
i 1977-78. I bøgerne er 
hver enkelt ejendom be-
skrevet, og ejerrækken og 
ejernes slægtskabsforhold 
ført så langt tilbage som kil-
derne har tilladt det. 
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 Det var dog ikke kun skri-
verier Tobiassen gav sig af 
med. I 1853 nedskrev han en 
nodebog med 108 melodier. 
Til 14 af melodierne skrev 
han desuden dansebeskrivel-
ser. Disse beskrivelser er de 
ældste man kender i Dan-
mark.  
 Om Tobiassen selv har 
komponeret nogle af melo-
dierne vides ikke, men der 
er mange af melodierne, der 
ikke kendes andre steder fra. 
Spillemandgruppen ”Ros-
Mus” har udgivet CD´en 
”Rideranke Polka” med bl.a. 
13 numre fra Tobiassens no-
debog. 
 At Christian Tobiassen ikke 
kun har skrevet ovennævnte 
værker for sin egen fornøjel-
ses skyld, viser den sætning 
han sluttede forordet i Gev-
ningebogen med: ”… men jeg 
har dog det Haab, at der er 
Nogle og i Tiden Flere, som vil 
paaskjønne mit Arbeide.” .  
 Men han havde nok ikke 
forestillet sig at melodier fra 
hans nodebog ville blive spil-
let og udgivet på CD, at hans 
Gevningebøger ville blive 
trykt og endog flere gange 
genoptrykt.  
 Med ”Gjevninge-bogen” 
har han nemlig skrevet et lil-

le stykke Danmarkshisto-
rie, hvis lige nok ikke fin-
des, og som mange menne-
sker, ikke mindst slægts-
forskere, også fremover vil 
få glæde af. Og dertil er 
der kun én ting at sige: 
TAK Christian Tobiassen! 
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Foreningens hjemmeside 
www.le j re -h i s tor i ske -
forening.dk er igen udvidet. 
Udover Lejres kirker og 
mere end 250 gravhøje er 
der nu tilføjet en serie med 
Lejres 10 herregårde. 
 Lejre har mange herre-
gårde, flotte herregårds-
landskaber med skove, som 
indbyder til vandreture. 
Herregårdene har også en 
spændende historie. De lig-

ger tæt ved hovedstaden og 
derfor har Lejres herregår-
de ofte været ejet og beboet 
af landets førende mænd. 
Egholm hovedbygning spej-
ler sig i voldgraven. 
  
Egholm er et godt eksempel 
på en herregård, som har 
huset nogle af landets mest 
betydende mænd. 
 I 1640 overtages Egholm 
af Holger Rosenkrantz og 

den bliver i slægtens 
eje i mere end 150 år. 
Den næste ejer fra 
1647 er Oluf Ro-
senkrantz gift med Bir-
gitte Krabbe. Han op-
retter herregården 
Krabbesholm for at 
hædre sin kones slægt. 
 Oluf Rosenkrantz og 
Birgitte Krabbe har sat  
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sin minder i kirkerne i Gershøj 
og Sæby. 
 I Gershøj Kirke findes et par 
flotte herskabsstole med våben 
og initialer for Oluf Ro-
senkrantz og Birgitte Krabbe. 
 Fra 1737 er ejeren af Egholm 
og Krabbesholm Iver Ro-
senkrantz. Han ejer også Rye-
gård. 
 Hans søn Frederik Christian 
Rosenkrantz er en indflydelses-
rig politiker. På et tidspunkt er 
han statsminister. Han har et 
heftigt temperament. Han lader 
slottet nedbryde i 1765. Sagnet 
fortæller at han lod slottet sky-
de i stykker med kanoner, for at 
hævne, at han her i sin barndom 
var blevet revset hårdt af sin fa-
der. 
 I 1776 købte han Trudsholm, 
så han ejede alle fire herregårde, 
i det der tidligere var Bramsnæs 
kommune. 
 Fra 1823 er Egholm i familien 
von Haffners eje. General Wolf-
gang v. Haffner opretter Egholm 
som stamhus. 
 Ved lensafløsningen og opløs-
ningen af stamhuse omkring 
1920 er Egholm en af de herre-
gårde der rammes hårdest af de 
nye regler. Hovedbygningen 
sælges fra gården. Meget af jor-
den udstykkes til husmands-

brug, gården splittes op 
og de gårde, der har hørt 
til godset sælges fra.  
 Dette triste kapitel i 
Egholms historie får dog 
en ende. Der sker det be-
mærkelsesværdige at Eg-
holm efter at være blev 
splittet ved lensafløsnin-
gen i 1920, nu igen er 
ved at være samlet som 
en herregård. Ole Falck 
køber i 1988 Egholm ho-

vedbygning. Han opkø-
ber de gårde, der tidlige-
re har hørt til Egholm og 
han har genskabt et Eg-
holm med nu 500 ha. 
 Besøg Egholm og de 
andre flotte herregårde 
vi er så heldige at have 
her i Lejre. Gå ind på 
vore s  h j emme s ide 
www.lejre-historiske-
forening.dk. Der ligger 
Lejres 10 herregårde. 
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Ø.: Birgitte Krabbe og Oluf Rosenkrantz i Sæby Kirke. 
N.: Herskabsstol i Gershøj Kirke med våben og initialer H:O.R.K: 
for Oluf Rosenkrantz til Egholm og F:B:K: for og Birgitte Krabbe. 
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Fra vore fortidsminder blev 
skabt for årtusinder siden lå de 
stort set i fred næsten til vor 
tid. 
 Selv om det oftest skete, at 
man begravede flere i højene 
gennem tiderne, ja også at man 
byggede højene større. 
 Det kunne også ske, at man 
gravede ned i højene gerne lige 
fra toppen efter det guld, der 
måtte være i dem, men man 
skulle passe på, for det kunne jo 
være, at højboerne blev vrede 
og lod den røde hane gale i 
landsbyen. 
 Sådanne huller ses i en del 
høje, og i dag betragter vi dem 
vel nærmest som en del af hi-
storien. 
 Høje kunne også blive an-
vendt på anden vis f. eks. som 
galgebakker, bavnehøje, lysthøje 
eller fikspunkter ved triangule-
ringen. 
 Det almindelige var dog, at 
de lå i fred. De generede ikke 
tidligere tiders landbrugsdrift, 
og så skulle man jo vare sig for 
dem, der kunne bo i højene og 
jættestuerne. 
 Landbrugets udskiftning fra 
sidst i 1700-tallet blev en kata-

strofe for vore oldtidshø-
je, for nu blev de 
”privatiserede”, og nu 
skulle landbruget være 
effektivt, og så kom høje-
ne i vejen for udviklingen. 
 Førhen var det areal, de 
lå på, ikke blevet medreg-
net i hartkornsberegnin-
gen – skattebetalingen. 
 Enkelte fremsynede 
personer argumenterede 
dog energisk for en fred-
ning af alle fortidsminder, 
men desværre forgæves. 
 N. F. S. Grundtvig 
skrev: ”Thi alle udyrkede 
høje er kongens og lan-
dets ejendom, thi af dem 
skatter og skylder ingen”. 
En forbløffende moderne 
tankegang. 
 I 1807 lykkedes det hi-
storisk interesserede at få 
nedsat en ”Commission til 
Oldsagers opbevaring”. 
Denne udpegede 300 old-
tidshøje til fredning – re-
sten måtte gå til – dog 
kun ved frivillighed og 
uden retslig binding. 
Der gennemførtes 185 af 

disse frivillige fredninger. 
De holdt ikke ved ejer-
skifterne. 
 I 1880èrne berejste Na-
tionalmuseet landet og 
udarbejdede de såkaldte 
”sognebeskrivelser”, over 
hvad der da endnu fandtes 
og også over, hvad man 
kunne få oplyst havde 
fandtes. 
 Det er sørgelig læsning i 
dag. 
 Dette var situationen 
helt frem til 1937. Da lyk-
kedes det Danmarks Na-
turfredningsforening efter 
mange års indædt kam-
pagne med opbakning fra 
statsminister Stauning  

ÅRGANG 3, NR. 7 SIDE 19 

Debat 
Den sørgelige historie om beskyttelsen af vore fortidsminder 

Af Bent Gottfredsen 

N.F.S. Grundtvig 
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Skrækeksempler Danmark Naturfredningsforenings årbøger fra 30`erne. 



 

personligt at få medtaget for-
tidsminderne i den store revisi-
on af naturfredningsloven. 
  Nationalmuseet berejste igen 
landet, og højene blev fredet 
ved museets foranledning. Vi fik 
de bekendte sten med FM 
(Fredet Mindesmærke) på man-
ge fortidsminder. 
 Hermed var det slut med at 
bruge fortidsminder til skærver 
og vejfyld. 
 I 1969 strammedes loven. Nu 
blev ethvert synligt eller ting-
lyst fortidsminde fredet, også f. 
eks. helligkilder, milestene, 
mølledæmninger, voldsteder, 
stenkister (broer), agerspor og 
lignende. 
 Samtidig indførtes en 100 
meters fortidsmindelinie, hvor 
tilstanden ikke må ændres og 
en to meters dyrkningsfrizone 
regnet fra foden omkring høje 
og voldsteder. 
 Der er en overlapning i lov-
givningen, idet nogle anlæg f. 
eks. gamle broer både kan fre-
des efter naturbeskyttelseslo-
vens og bygningsfredningslo-
vens bestemmelser. Dette er f. 
eks. tilfældet for Skytte Bro ved 
Tadre Mølle. 
 I 1992 indførtes beskyttelse 
af sten- og jorddiger i nu natur-
beskyttelsesloven. 
 I 2004 overførtes beskyttel-
sen af fortidsminderne bortset 

fra beskyttelseslinien til 
museumsloven. Nu skal 
Kulturarvstyrelsen føre 
tilsyn med dem bistået af 
10 statsanerkendte muse-
er - hos os Roskilde Mu-
seum. 
  Efter seneste lovrevision 
har det offentlige nu pligt 
til at pleje fortidsminder 
på egen grund og kom-
munerne har ret til at gø-
re det på privat grund. 
For plejen taler mange 
gode argumenter både 
æstetiske, arkæologiske 
og biologiske. 

Hvor mange fortidsmin-
der har vi så mistet? Efter 
de officielle opgørelser 

væsentligt over halvdelen. 
Jeg tror, at det er endnu 
flere. I hvert fald på vor 
egn. I mit eget ejerlav Ve-
ster Såby opgives det, at 
der har været 15 old-
tidshøje, men udskift-
ningskortet viser betyde-
ligt flere, og tager man de 
gamle marknavne til 
hjælp, har der måske væ-
ret op mod 28. 

I Norge og Sverige vil 
man opleve, at der er be-
varet betydeligt flere af 
fortidsminderne.  Det 
skyldes simpelthen, at 
man her allerede ret tid-
ligt i 1800-tallet fredede 
dem. 
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Udskiftningskort 1794 Vester Såby. Areal vest for byen, i dag Vennelyst. 
To højgrupper og én høj ses ikke at indgå i agrene. 



 

Uddrag af  
generalforsamling 2008 

Arrangementer 
Vi fortsatte med kirkevandrin-
ger, og slutter med de sidste 3 
kirker her i foråret den 17. 
maj. 
 Vi har haft 2 foredrag. Et om 
Havhingsten og et om Lej-
reegnens geologi.  
 Vores vandreture er blevet en 
succes, Vi havde en tur i om-
rådet omkring Gøderup med 
Bjarne Vestergaard som turle-
der, og en tur i Lejreområdet 
med Jørgen Olsen. 
 Desuden har vi i samarbejde 
med Lejre Museum haft en 
del ture også omkring Lejre. 
 
Gudernes Stræde 
Gudernes Stræde, som vi jo 
er en del involveret i, er et 
samarbejde mellem de fire 
kommuner, de lokale Natur-
fredningsforeninger og de hi-
storiske foreninger i Lejre 
kommune. 

 Hvis alt går vel, vil Gu-
dernes Stræde blive indvi-
et den 13. september i år. 
 
Det kulturhistoriske landskab 
og Skjoldungelandet 
For nogle år siden blev 
der nedsat en arbejds-
gruppe, der skulle forbe-
rede primært Roskilde og 
Lejre kommuners område 
til en Nationalpark.  
 Desuden er der nu 
kommet en ny gruppe, 
der har fået godt 9 mio. 
kr. fra Feriefonden til pro-
jekter i samme område. 
Alt sammen noget der 
medvirker til, at vores 
område efterhånden vil 
leve op til kommunens 
ambition om, at vi skal 
være en bo- og oplevel-
seskommune. 
 
Lejre Museum 
I forbindelse med diskus-
sionen om Nationalpark 
og Skjoldungelandet vil 

der naturligt komme en 
diskussion om, om Lejre 
Museum skal være et 
egnsmuseum eller et nati-
onalt museum i lighed 
med Jelling, hvor man la-
ver et museum der om-
handler alt om Skjoldun-
gerne og Lejre.  
 
Lokalarkivet 
Lejre lokalarkiv er blevet 
en del af Lokalarkiverne i 
Lejre kommune, der har 
et arkiv i hver af de tre 
gamle kommuner. Des-
værre har det knebet med 
at få fordelt de timer der 
er til rådighed. I Brams-
næs er lederen på fuld tid, 
i Hvalsø på 3/4 tid og i 
Lejre på mindre end halv 
tid. Det giver især proble-
mer i Lejre med, at vi har 
svært ved at ansætte flex-
jobbere. Vi har prøvet i 
styregruppen at fremføre 
problemet, men uden 
held. 
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Udgravninger 
Sidste sommer blev der gravet 
omkring skellet mellem My-
selhøjgård og Kongsgården. 
Man fandt den østlige ende af 
en større bygning eller hvad. 
Det uforklarlige var, at der 
var en række sten, der har 
form som de haller fra vikin-
getiden, der er fundet. Men 
de indtil nu fundne haller har 
ikke haft sten under væggen. 
Så det er måske noget helt an-
det. Måske noget meget æl-
dre. 

Grusgravning ved Glim 
Vi har gjort indsigelse mod 
planerne om, at grave grus 
rundt om Glim. Desværre er 
Miljøministeriet og Vejdirek-
toratet meget interesserede i 
at grusgravning finder sted i 
området. . 

 En tilladelse vil indebære, at 
Ledreborg Allé vil ligge på en 
bræmme mellem store huller 
i terrænet. Vi mener, at der er 
landskabelige og kulturhisto-

riske værdier der går tabt.  

Lethrica 
Vi er meget stolte af Leth-
rica. Vi udgiver det i sam-
arbejde med Hvalsø Lo-
kalhistoriske Forening. 
Der arbejdes på, også at få 
Bramsnæs med. 

Hjemmesiden 
Vores hjemmeside bliver 
meget rost. I løbet af året 
er den udvidet med man-
ge flere gravhøje, således, 
at den i dag dækker hele 
den store Lejre kommu-
ne. Desuden er der kom-
met en serie om de 10 
herregårde samt åbnet en 
ny side om landsbyerne i 
vores kommune.  

Samarbejde 
Vi har et fortræffeligt 
samarbejde med Lejre 
Museumsforening, Udval-
get for Kultur og Fritid 
samt medarbejdere i kom-
munen, Lejre Museum og 
Tadre Mølle, vores to sø-

sterorganisationer i 
Hvalsø og Bramsnæs og 
lokalarkiverne. Tak for 
det. 

Valg 
Karl Frandsen og Mo-
gens Refsgaard blev 
genvalgt til bestyrelsen, 
mens Allis Bergh, Han-
ne Manscher, Tommy 
Olesen, Jørgen Olsen 
og Bjarne Vestergaard 
blev genvalgt som sup-
pleanter. 
 
Efter selve generalforsam-
lingen holdt Olav Sejerøe 
et lysbilledforedrag om ud-
valgte gravhøje og herre-
gårde i Lejre Kommune. 
 Desuden opførte Jørgen 
Olsen og Elsebeth Bille et 
imponerende skyggespil 
over det legendariske Beo-
wulf-kvad, der jo bl.a. 
handler om Skjoldungerne 
og deres bedrifter i Lejre-
området. 
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”Gådegængerne” med 
Hans Ole Hansen 
Af Olav Sejerøe 

Den 24 marts afholdt Lejre 
Historiske Forening et velbe-
søgt møde på Felix. 
 90 mennesker hørte Hans 
Ole Hansen fortælle om sin 
far forfatteren Martin A. Han-
sen og om sin opvækst. Det 
spændende foredrag, blev il-
lustreret af billeder.  
 Det gav en klar fornemmel-
se af hvordan den unge dreng 
var blevet formet af sin fars 
interesse for sagn og fortids-
minder. Hans Ole Hansen 
havde fulgt sin far på mange 
ture i landskabet og hjulpet 
med tegninger. De to var 
”gådegængere”, der prøvede 
at finde og løse landskabets 
gåder. Det vakte hans interes-
se for menneskers påvirkning 
af landskabet og omvendt. 
 Det førte til en interesse for 
hvordan fortidens mennesker 
havde levet.  Det førte igen til 
eksperimenter med redskaber 
og byggemetoder. Hans Ole 
Hansen fortalte hvordan han 
som stor dreng havde skaftet 
en stenøkse. Med den havde 
han til sin egen undren fældet 
et stort elletræ i familiens ha-
ve. Det blev en øjenåbner for 

ham. Man kunne eksperi-
mentere med fortidens 
redskaber og metoder. 
Det var med til at forme 
hans fremtid og livsbane. 

Det førte til oprettelsen 
af Lejre Forsøgscenter, nu 
Sagnlandet, og til centret 
på Dybbøl. Disse centre 
med eksperimentel ar-
kæologi blev model for 

mange centre udover 
verden. 
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Øverst: Hans Ole sammen 
med sin far Martin A. Han-
sen. 
Nederst: Hans Ole på sit 
værelse i den gamle præste-
gård Salem. 
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Arrangementer foråret 2009 
 

 

Søndag den 17. maj holder vi forårets kirkevandring. 
 
Klokken 12.30 vil Sognepræst Torsten Dam Jensen vise os Allerslev Kirke 
 
Klokken 13.30  kører vi til Ledreborg hvor Silvia Munro vil vise os Ledreborg 
Slotskirke. Her skal vi også drikke vores medbragte kaffe. 
 
Klokken 15.15  kører vi til Kirke Hyllinge hvor provst Lars Munch vil fortælle 
om og vise os kirken i Kirke Hyllinge. 
 
Vi regner med at slutte klokken 16,30. 
 
VANDRING I KATTINGE OG OMEGN 
 
Den 18. juni klokken 19.00 vil Jørgen Olsen tage os med på en vandretur til 
Kattinge, Kattinge Sø, Boserup Skov og Nebbe Slots historie. 

Vi starter ved gadekæret i Kattinge. Kattinge  er en meget velbevaret landsby med 
gårde og huse der ligger rundt om gadekæret. Vi går langs med Kattinge Sø til Flo-
demålsstenen og videre til Boserup Skov der har mange historiske levn. På vej tilba-
ge til Kattinge ser og hører vi om Nebbe Slot. Turen er på ca. 6 km. og vil vare ca. 3 
timer. Tag fornuftigt fodtøj på. For dem der har kaffe eller andet drikkelse med, vil 
der være stop undervejs, så man kan nyde det. 

Vi arbejder med et arrangement i anledning af, at Martin A. Hansen ville være fyldt 
100 år i år. 

I øvrigt deltager foreningens aktive som guider under kulturdagene og i samarbejde 
med Lejre Museum, se nærmere i pressen og på Lejre Kommunes hjemmeside. 
 
Læs mere om arrangementerne på: 
www.lejre-historiske-forening.dk 
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Generalforsamling 
Foreningen afholdt sin årlige 
generalforsamling d. 24. fe-
bruar på Gundestedgård i 
Hvalsø. 

Formandens beretning 

Foreningens nye hjemmeside er 
lavet af Thyra Johannesen. Den 
forventer man sig meget af. 
Fremover vil den også blive 
brugt til indbydelser i den ud-
strækning medlemmerne vil 
tilsluttes sig det. Desuden 
planlægges en hvervefolder. 

Foreningens virke for bygnings- 
og landskabskulturen er efter 
kommunesammenlægningen 
blevet indskrænket til det lov-
bestemte.  
 Dog har bestyrelsen modta-
get én sag til udtalelse, Det 
drejer sig om Byager 31 i Nør-
re Hvalsø. Her har vi ment, at 
et byggeri opført i strid med 
både lokalplanen og byggetilla-
delsen, ikke burde lovliggøres. 
Det blev det heller ikke. 
 Efter at have forhørt os 

grundigt hos fagfolk til-
sluttede vi os og roste se-
nere kommunens pleje-
planer for de gennem år-
tier misligholdte alléer i 
form af genstyninger efter 
de stedlige forhold. 
 Dette arbejde blev siden 
kritiseret voldsomt i 
Midtsjællands Folkeblad. 
 Efterfølgende har en af 
landets mest respekterede 
naturforvaltere efter be-
sigtigelse været tilfreds 
med arbejdet. Så vi fast-
holder vor holdning, og 
skal blot konstatere, at 
der er delte meninger 
mellem forstfolk og land-
skabsarkitekter. 

Formanden var tilfreds 
med arbejdet i Styregrup-
pen for Lejre Arkiverne, men 
kunne ikke mene noget 
om arbejdet i Styregrup-
pen for Lejremuseerne, 
idet det endnu ikke havde 
været muligt at stille for-
slag til Roskilde Museums 
arbejdsplan. 
 Foreningens ønsker går 

på en ændring af udstillin-
gen på Lejre Museum 
herunder en kraftig oppri-
oritering af det nationale 
tema i Lejre. 
 Bestyrelsen for Den 
selvejende institution 
Tadre Mølle er blevet gen-
oprettet efter at være ble-
vet glemt ved kommune-
sammenlægningen, og 
foreningen er indtrådt i 
bestyrelsen. På møllen 
deltager foreningen i pro-
jekt ”Svinestald” med hen-
blik på at skabe bedre un-
dervisningsmuligheder. 

Foreningen deltager i 
stiprojektet Gudernes Stræ-
de sammen med natur-
fredningsforeningen og de 
andre historiske forenin-
ger på forløbet fra Køge 
Bugt til Vellerup Vig. 

Formanden udtrykte til-
fredshed med bladet Leth-
rica og med forholdet til 
naboforeningerne og hå-
bede at Bramsnæs vil til-
slutte sig bladsamarbejdet 
snart. 
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Herefter gennemgik forman-
den årets aktiviteter: Registre-
ring af oldtidsagre, restaure-
ring af byhornet fra Vester Så-
by, Valborgaften på Tadre 
Mølle og besøget i Kirke 
Sonnerup Kirke og i det gam-
le frådstensbrud ved Vintre 
Møller. 
 Derefter omtaltes de kom-
mende arrangementer. Herun-
der at der vil blive uddelt en 
Årets Pris i år, idet der er 
indkommet i alt tre gode for-
slag. Bestyrelsen vil snart be-
slutte sig. 

Kont ingen t e t  f a s t s a t te s 
uændret til 175 kr., pensioni-
ster dog 150 kr. Regnskabet 
godkendtes. Årets resultat 
blev 4000 kr.  
 Formuen er 41 000 kr., 
fremkommet ved salg af den 
nu desværre udsolgte Hvalsø-
bog. 

Indkomne forslag. Bestyrelsen 
fik tilslutning til at kunne 
indgå i et mere formaliseret 
samarbejde med kommunens 
to øvrige historiske forenin-
ger. 

Valgene var alle genvalg 

Fuldstændig formandsberet-
ning og regnskab kan ses på 
foreningens hjemmeside. 
 

Efterfølgende fortalte 
formanden med fremvis-
ning af billeder om sin 
rundrejse i Baltikum med 
hovedvægten lagt på rela-
tionerne mellem Dan-
mark og Estland. 

Hjemmeside  
Husk jævnligt at se på 
foreningens hjemmeside! 
Fremover vil foreningens 
arrangementer blive an-
nonceret og siden omtalt 
her. 
 Der vil også kunne fin-
des generalforsamlingsre-
ferater med regnskaber, 
valg, beslutninger og den 
fuldstændige formands-
beretning. 
 Desuden vil nyheder 
som f. eks. foreningens 
skrivelser til kommunen 

og pressemeddelelser 
være at finde her. 

Må vi få din e-mail ? 
Hvis ja, så send en mail 
mærket EHF med navn 
og adresse til forman-
den eller direkte vor 
kasserer Ole Theil 
Knudsen: 
o l e @ g u n d e s t e d -
camping.dk, så vil du 
fremover modtage ind-
bydelser til foreningens 
arrangementer elektro-
nisk eller en erindring 
om, at det er tid at se 
på hjemmesiden igen. 
 Foreningen vil herved 
kunne spare mange 
penge i porto foruden 
arbejdet med at lave 
postforsendelserne. 
 Medlemmer, der ikke 
opgiver e-mail, vil na-
turligvis stadig modtage 
samme materiale med 
Post Danmark. 

Kommende arran-
gementer 
Uddeling af Årets Pris i 
juni. 
Besøg på Sonnerupgård 
tirsdag den 9. juni kl. 
19.00 i samarbejde med 
Lejre Arkiverne -  Arkivet i 
Hvalsø 
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Fæstningen i byen Rakvere 
(Wessenborg). Grundlagt af 
Christoffer I omkring 1255. 
Købstadsrettigheder af Erik 
Menved 1302. Her modstod 
danskerne den russiske belej-
ring i 1346. 

mailto:ole.theill@knudsen.mail.dk
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Kommentarer til kom-
munens planlægning  

Buske 
Foreningen har tilsluttet sig 
kommunens plan om at udar-
bejde en bevarende lokalplan 
for Buske, der åbner mulig-
hed for anvendelse af bygnin-
gerne til boliger. 
 Det gør vi, fordi vi finder 
Buske meget bevaringsværdig 
såvel ud fra et historisk som 
fra et arkitektonisk synspunkt 
som et af vore ganske få ek-
sempler på tidligt industri-
byggeri.. 
 En anvendelse er nødvendig 
for at sikre bygningernes ved-
ligeholdelse, og en anvendel-
se til boligformål vil ofte væ-
re mere nænsom og lettere at 
styre end en anvendelse til 
erhvervsformål. 
 Vi opfordrer til, at lokalpla-
nen sikrer bygningernes ydre 
fremtræden. 
(Se mere på hjemmesiden). 

Søarkaden i Hvalsø 
Foreningen har gjort indsigel-
se mod, at højden på byggeri-
et øges med 1½ meter i for-
hold til gældende lokalplan. 
 Det er vor vurdering, at 
dette er for højt i forhold til 
næromgivelserne og navnlig i 

forhold til kirken. 
 Denne har i over 800 år 
været byens mest betyd-
ningsfulde bygning og 
dens markante og klart 
synlige midtpunkt. Dette 
bør den forblive at være. 
 I øvrigt mener vi, at der 
er en kirkebyggelinie 300 
meter omkring kirken, 
der begrænser bygnings-
højden til 8,5 meter uden 
dispensationer. 
(Se mere på hjemmesi-
den). 
 
Haraldstedturen 
Af Bent Gottfredsen 
Lørdag d. 14. marts sam-
ledes lidt over 40 deltage-
re ved Haraldsted Kirke i 
det fineste forårsvejr. 

 Menighedsformand 
Inge Gøricke viste 
rundt ude og inde i den 
gamle kirke, der alene 
ved sin størrelse brin-
ger Haraldsted Kongs-
gård i erindring. 
 Navnlig påkaldte det 
sjældne monstranshus 
og malmdøbefonten sig 
interesse. 
 Næste stop var Ha-
raldsted Kapelruin, 
rejst hvor mordet på 
Knud Lavard fandt sted.  
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Her fortalte formanden om 
tidens intriger og magtkampe 
og om kong Volmers vilde 
ridt. 
 Sidste stop indebar en van-
dretur ud til det gamle Skjol-
denæs i Valsølille Sø. 
 Med udsigt over søen og 
når der var ørenlyd for lavt-
flyvende svaner fortalte for-
manden om den kongeløse 
tid og om Valdemar Atterdags 
erobring af Skjoldenæs fra 
greve Johan den Milde af 
Holsten. 
 Afslutningsvis berettede 
han om stedets kendteste be-
boere kong Christian den I og 
hans kloge dronning Doro-
thea, hvem den stedlige tradi-
tion tilskriver de mange do-

rothealiljer, der pryder 
den store forreste borg-
banke. 
 
Kildekalk – Frådsten 
Af Bent Gottfredsen 

DA NM A R K S  Æ L DS T E 
BYGNINGSSTEN 
Den 25 oktober kl. 14.00 
mødtes 40 deltagere i det 
gode vejr ved Kirke Son-
nerup Kirke for at høre 
og se om kildekalk og 
kulturhistorie. 
 Formanden, Bent Gott-
fredsen, bød velkommen. 
Herefter beså vi den 
sjældne frådstenskirke, 
der antages grundlagt af 
et medlem af Hvideslæg-
ten engang først i 1100-

tallet. Derpå gik vi ind i 
kirken, blev bænket og 
fik fortalt grundigt om 
kildekalkens dannelse 
og kulturhistorie. 
 Næste punkt var et 
besøg opdelt i grupper i 
tårnet med en fantastisk 
udsigt og på kirkeloftet 
over hvælvene. På loftet 
var der interessante ro-
manske bygningsele-
menter i frådsten og re-
ster af kalkmalerier 
s a m t  h i s t o r i s k 
”håndværkergrafitti”. 
 Efterfølgende besøgte 
vi det gamle frådstens-
brud i Vintre Møller, 
hvor de fleste fik en 
stump frådsten med 
hjem, og Sjællands ene-
ste klippevandfald over-
for. Vi konstaterede, at 
vort vandfald ud over 
frådstenen førte bety-
deligt mere vand end 
Bornholms berømte 
vandfald i Døndalen. 
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Beretning for 2008 – 2009                                                
Bramsnæs Lokalhistori-
ske Forening 

Årets arrangementer 
28. februar holdt arkæolog 
Ole Kastholm et spændende 
foredrag om udgravningerne 
ved Vestervang, Kr. Hyllinge. 
Foredraget var lige efter ge-
neralforsamlingen, og titlen 
lød: Vestervang – en boplads fra 
jernalder og vikingetid.  
 Anette Tonn-Petersen gav 
orientering om Arkivets ar-
bejde under de nye vilkår. 
 14. april introducerede for-
manden udstillingen Sagn og 
Eventyr i Præstegårdslængen. 
Holtens præg på Sæby var 
emnet. 
 5. maj var der tur til Hol-
bæk Museum, hvor Lene Flo-
ris fortalte om udstillingen 
Bedre Byggeskik (1915 – 
1965). Vejret: Smukt. 
 14. maj viste Anette Tonn-
Petersen rundt i Uglestrup. 
Titlen var Kender du Uglestrup? 
Også her var vejret gunstigt. 
 22. august bød Arkivet ved 
lederen på Lille Idas fødsels-

dagsudflugt. I Linde-
gårdsparken var alt idyl 
indtil sidste kvarter af tu-
ren, hvor en heftig torden 
og regnbyge indhentede 
selskabet. 
 8. november: Udflugt 
til kirkerne i Hvalsø og 
Særløse. Plus rundvisning 
på Lokalarkivet i Hvalsø. 
Sognepræst Anne Spangs-
berg, arkivar Bente Trane 
og Anette Tonn- Petersen 
var guider. Inge Winter 
var medarrangør sammen 
med Arkivet. 
 24. november var det 
igen Arkivet, der sammen 
med foreningen invitere-
de til Sangens år synger på 
sidste vers i Gershøj Byhus. 
Alfred Nielsen spillede til 
de især lokale viser og 

sange. 

Møder og politik 
Styregrupperne eller 
arbejdsgrupperne for 
Arkiver og Museer er 
kommet på plads og gå-
et i arbejde.  
 For arkivernes ar-
bejdsgruppe påtog Alan 
Hjort Rasmussen sig 
formandskabet, ligesom 
Christian Simony blev 
medlem af gruppen. 
 Arbejdsgruppen for 
museerne fik repræsen-
tation fra næstformand 
i bestyrelsen Vagn Rei-
mann. Der meldes om 
mange og lange for-
handlinger i begge 
grupper, men al begyn-
delse er jo svær. 
 Lejre Kommune hav-
de planer om et Dialog-
møde mellem de historiske 
Foreninger og Udvalget for 
kultur og fritid.  
 
Andet 
1.oktober havde arkivar 
Anette Tonn-Petersen  
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10 års jubilæum på Arkivet. 
Et større selskab var mødt 
frem for at hylde arkivaren på 
dagen. Blandt gæsterne sås 
bestyrelsesmedlemmer, fri-
villige og embedsmænd fra 
Rådhuset. 
 13. oktober deltog forman-
den i Skoletræf fra gl. elever fra 
Sæby-Gershøj skole på St. Kar-
leby forsamlingshus. (45 
pers) 
 16. oktober var der så rej-
segilde på en af gaverne fra 
jubilæet, nemlig en flagstang 
med flag og vimpel. Thorkild 
Egemar holdt rejsningtalen, 
hvorefter de fremmødte sang 
Jeg ved hvor der findes en have så 
skøn.. 
 Samme dag var der rejsegil-
de på en tilbygning på det 
gamle husmandssted, Gers-
højvej 61, som fik en ny læn-
ge, der matchede det gamle 
hus i bedste stil. Foreningen 
tildelte ejerne skriftlig aner-
kendelse for deres respekt for 
kulturarven. 
 22. oktober kom modellen 
af Smedegården i Sæby tilbage 
til nuværende ejer af Smede-
gården, Erik Larsen. 
 11. december blev lejemå-
let i Præstegårdslængen op-
sagt med virkning fra 
30.6.09. Bestyrelsen har 

skrevet til Lejre Kommu-
ne om genhusning af især 
Skolestuen fra 1920. Vi 
afventer svar snarest. 
 
Samarbejde 
Jeg havde nær sagt, som 
vanligt har samarbejdet 
med Arkiv og personale 
været helt i top. Forenin-
gen retter vedtægter ind, 
så de fremover handler 
om at være støttefor-
ening for Bramsnæs Arkiv 
(under Lejre-arkiverne). 
Tak for samarbejdet i året 
løb. 
 Også samarbejdet med 
de egnshistoriske forenin-
ger i Lejre og Hvalsø har 
været godt. Der har bl.a. 
været samarbejdet om 
etablering af Gudernes 
Stræde fra Osted til Velle-
rup Vig.  
 Også bladet Lethrica har 
haft bidrag her fra Brams-
næs i form af to artikler 
om Skibene ved Ejby og To 
huse i Holtensminde. Her i 
2009 planlægges at ud-
sende bladet til alle med-
lemmer af Bramsnæs Lo-
kalhistoriske Forening, og 
dermed forsøge at orien-
tere medlemmerne om 
kommende arrangemen-

ter i stedet for via bre-
ve. Dertil kommer mu-
lighed for at læse bla-
dets lokalhistoriske ar-
tikler fra hele de tre lo-
kalhistoriske forenin-
gers område. 
 Til sidst tak til Hen-
ning Skriver, der igen 
på grundigste vis har 
passet Den lille Idas have 
ved Arkivet, samt til Lis 
Klarskov for hendes ar-
bejde med hjemme-
siden. 

For bestyrelsen/Karl-Johan 
Rubæk 
 
Ny bestyrelse i Brams-
næs Lokalhistoriske 
Forening: 
Vagn Reimann, formand 
Mogens Rimm,  
næstformand 
Bent Reimer Nielsen,  
kasserer 
Benedikte Kiørboe, sekre-
tær 
Inge Winther, bogforlaget 
Ruth Vaage, bestyrelsen 
Bjarne Holm, bestyrelsen  
Sidstnævnte indtrådte i 
bestyrelsen, idet Chri-
stian Simony måtte gå 
af p.g.a. sygdom. 
 Ny suppleant  blev 
Birgit Reimann. 
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Herregårdsstudiekred-
sen på Lejre Arkiverne 
Af Anette Tonn-Petersen 

I skrivende stund er studie-
kredsen midtvejs i de seks 
aftner, der var sat af i vinter-
forår 2009. 
 Interessen har været stor og 
vi har over tyve deltagere, 
men ikke alle kommer hver 
gang. De to første gange har 
vi været på Bramsnæs Arkiv, 
derpå er vi to gange på Hval-
sø Arkiv og vi slutter så af 
med to gange på Lejre Lokal-
arkiv. 
 Første mødeaften samledes 
vi i Bylaugshuset bag arkivet, 
og jeg viste en del billeder og 
fortalte generelt om herre-
gårde og om vores 9-10 her-
regårde her i Lejre Kommu-
ne. Det var under halvdelen 
af de fremmødte, der havde 
været til Mikkel Venborg Pe-
tersens foredrag på Lejre 
Museum, så en opsummering 
af herregårdenes karakter og 
betydning i tidligere tider var 
relevant for de fleste. 
 Derpå var vi i selve arkivet, 

hvor pc'erne stod åbne for 
søgning på fx Statens Ar-
kiver, bibliotek.dk og 
google. Jeg havde forbe-
redt 10 mapper, en for 
hver herregård, og heri 
sættes nu løbende de for-
skellige kilder og henvis-
ninger vi finder frem i di-
verse håndbøger, littera-
tur, på nettet, på kort, i 

databaser osv. 
 I hver mappe er en 
oversigt over de kilde-
grupper vi umiddel-
bart har tilgængelige, 
og hvorfra der skal fin-
des frem. Listen kryd-
ses af efterhånden som 
vi føjer side til side i 
mappen. 
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 Studiekredsen har fordelt 
sig i grupper, der hver tager 
sig af at støve oplysninger op 
om en bestemt herregård. 
 Et par eksempler: Et godt 
sted at starte er med Trap-
Danmark, hvor vi fx får 
ejernavne,  der videre kan 
søges i Biografisk Leksikon. 
 En anden god indgang er 
arkivernes kopier af folke-
tællinger, hvor vi kan se op-
lysninger om herregårdshus-
holdene, og hvorvidt der er 
forvalter eller forpagter - og 
om herskabet overhovedet 
bor på herregården. 
 Den systematiske tilgang, 
hvor vi får samlet de samme 
oplysninger om hver herre-
gård, gør det muligt at se 
dem i en større sammen-
hæng. Det er ganske væsent-
ligt, fordi hver enkelt herre-
gård og dens godsejer indgik 
i et større mønster, både 
slægtsmæssigt, landbrugs-
mæssigt, udviklingsmæssigt 
og samtidig også hvad angik 
magt og politisk indflydelse. 
 Vi bor i passende afstand 
fra Hovedstaden og kan pas-
se jobs og embeder dér - det 
kunne Holstein, Ro-
senkrantz og Haffner også! 
 Karavanen fra sted til sted 
betyder, at vi efterhånden 

har adgang til registranter 
og oversigter over de her-
regårde, der hører under 
hvert arkivs ansvarsområ-
de. Men det betyder også at 
deltagerne får kendskab til 
de fysiske forhold på de tre 
arkiver, der er fælles for 
Lejre Kommune. 
 
I sommerens løb vil vi ar-
rangere nogle udflugter til 
herregårde - den første til 
Sonnerupgård er planlagt 
til d. 9. juni under Bente 
Tranes og Bent Gottfred-
sens ledelse. 

 Hold øje med lokal-
aviserne hvad angår an-
dre udflugter! 
 
Den 11. marts 2009 
(Kong Frederik d. 9.s 110 
års fødselsdag) 
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Lejre Arkiverne 

 

Vi nørkler med lokalhistorien 
 

Vi er nogle nørkleglade kvinder,  
der længe har broderet på en ide om at  
udstille, fortælle om og demonstrere  

de mange håndarbejdsteknikker man tidligere har mestret. 

Udstilling: 
Gennem næsten 20 år blev der samlet mange ting ind til Bramsnæs Museum og Ar-
kiv. Vi prøver nu at udstille et udvalg af håndarbejder, hvortil vi kan fortælle histori-
er om de mennesker der har "nørklet" dem. 
Tingene er i dag på Roskilde Museums magasiner, men vi kan låne dem og kombine-
re dem med arkivets mange billeder og oplysninger. 
Vi har fx tænkt at udstille: 
 Pynteforklæder og sokker fremstillet af Fredehjemspigerne 
 Håndarbejdsprøver fra Dagmar Clausen, Nr. Hyllinge 
 Prøveklude og andet skolehåndarbejde: Jette Roed m.fl. 
 Navneklud fra 1880: Pigens familie mm 
 Femfoldet nakke som taske: Historien om familien og kvinden der oprindeligt bar huen 
 Rya: syet af 100-årige Alfred Mikkelsen 
 Hæklede sager: hæklet af klokker Aage Jørgensen 
 Brudgomsskjorte mm.: Sortekildegård i Ordrup 
 Lommetørklæde m. knipling: Anna Jens Christoffers' 

- og meget mere, hvor vi kan fortælle en god historie fra egnen! 
Udstillingen lader vi stå sommeren over på Bramsnæs Arkiv. 
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Værksted: 
Nu skal det ikke kun være udstilling, men i høj grad også udveksling af kunnen og 
viden. 
Derfor inviterer vi alle der har lyst, til at være med til at nørkle i vores "værksted", 
og der både udveksle viden med hinanden, men også at vise frem og lære fra sig. 

Gæster: 
Vi håber på, at mange nysgerrige vil lægge vejen forbi Bramsnæs Arkiv i nørkleugen. 
De kan både se de gamle ting, og de mennesker der i sin tid lagde glæde, kunnen og 
måske ære i håndarbejdet. 
Men de kan også se hvordan man udfører de forskellige teknikker - og prøve kræfter 
med dem! 

Nørkledamer: 
Inger J.   Traditionelt patchwork, syning 
Annelise V.  Knipling på valse, hedebobroderi 
Anette T-P.  Spind, Sprang, Båndvævning, Flet 
Elin S.  Strik 
Eva N.  Orkis 

Vil du være med? 
Vi skal have det hyggeligt og måske hver især lære noget nyt - men vi skal først og 
fremmest videregive vores egen glæde over håndarbejdet til andre. 
Vi skal inspireres og inspirere andre udfra de gamle flotte håndarbejder vi udstiller. 

Værkstedsuge: 
Tirsdag d. 12. maj 13-16 
Onsdag d. 13. maj 13-16 
Torsdag d. 14. maj 13-20 
Fredag d. 15. maj 13-16 
Lørdag d. 16. maj  13-16 
Det foregår på Bramsnæs Arkiv, Tingstedet 6, Sæby 

Hvor mange dage vil du være med ? 
Hvad vil du arbejde med ? 
Har du gode ideer til aktiviteter ? 
Har du gode ting med en historie til udstillingen ? 
Kender du andre, der vil være med ? 

Ring eller skriv til Anette Tonn-Petersen 46 40 45 06 eller anto@lejre.dk 
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Skålgrubestenen i Bor-
revejle Skov  

I marts måned har vegetatio-
nen og Lindholms jagtvæsen 
gjort det muligt at se nær-
mere på en række fortids-
minder i Borrevejle Skov. 
 Her kan nu tydeligt ses fle-
re oldtidsagre – endda ret 
store agre ned mod et fugtigt 
område. 
 Skoven huser også et sandt 
mylder af vejspor. Her er 
oldtidsveje, noget bredere 
veje fra middelalder og op 
efter, en 1500-tals vejdæm-
ning, 1700-tallets chaussé, 
hovedvejen og motorvejen, i 
alt fem parallelle vejforløb 
inden for lidt over én kilo-
meter. Jo ældre vejene er, jo 
længere er de fra den trafi-
kalt evigt besværlige Lejre 
Vig. 
 Desuden findes jordings-
huller, hvor man hentede mi-
neraljord til at strø ud på en-

gene samt markante gam-
le skel i form af flækgrøf-
ter. 
 Særligt interessant er en 
stor flad sten 1,30 gange 
1,55, der ligger i tilknyt-
ning til oldtidsagrene. På 
den findes mange meget 
fine skålgruber.  Koordi-
nater: N 55 38,675. Ø 11 
55,014. Præscition 10 m. 
 Nu har vi påvist oldtid-
sagre på godserne Ledre-
borg, Lindholm og 
Åstrup, og alle tre steder 
ligger der skålgrubesten 
sammen med agrene. Det 
dokumenterer intet, men 
det ligner mere end en til-
fældighed. 
 Jeg forestiller mig, at 
skålgruberne har tjent et 
religiøst formål i forbin-
delse med agrene, at man 
kan have ofret f. eks. lidt 
fødevarer i dem for en 
god høst. 
 I området ses også flotte 
levn fra den nedlagte Le-
gerup Mølle ved Lejes 
rende. 
(Fortsættes i næste num-
mer). 
 

Skålgrubestenen fra 
Kirkeskov 

På Kirkeskovvej så jeg en 
dag på et hjørne en usæd-
vanlig sten. Den havde to 
tydelige meget store skål-
gruber. Jeg fik lov at tage 
den med mig mod at læg-
ge en anden på hjørnet. 
 Navnet Kirkeskov for-
klarer sig selv, men det er 
meget længe siden, der 
har været skov her – må-
ske skal vi helt tilbage til 
den katolske tid. 
 At Kirkeskov har været 
en rigtig skov ses tydeligt 
af, at der i et par smålun-
de findes en rig og fuldt 
udviklet skovbundsflora, 
og den kommer ikke bare 
lige. På de overdrevsarea-
ler der i 1840´erne til-
plantedes med skov sav-
nes den stadig i vidt om-
fang. 
 Skålgrubestenen opbe-
vares på Arkivet i Hvalsø. 
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Har den altid været her? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helleristningsstenen på Såby Kirke 

På Såby kirkes middelalderlige 
våbenhus sidder en meget for-
nem og stor helleristnings-
sten. 
 Hvor kommer den mon fra? 
 Jeg tror ikke, at man i mid-
delalderen har slæbt langt 
rundt på den. 
 Lad os prøve med et motive-
ret gæt. 
 Danmarks første vejhistori-
ker professor Lyndbye frem-
satte i 1920´erne den teori, at 
Voldborg Herreds tingsted al-
lerede i oldtiden lå i Kirke Så-
by. Han motiverede teorien 
med den markante højrække 
Præstehøje – i dag national 
kulturarv med kommunal ple-
je – samt andre højrækker, 
vejforløb og geografiske for-
hold. Desuden fandtes tingste-
det jo her i middelalderen og 
frem til 1610. 
 Efter Lundbyes tid afdække-
des helleristningssten, og den 
vil jeg gerne trække ind som 
endnu et argument for Lund-

byes teori. Så fin en sten er 
et tingsted værdig, og 
tænk hvad den har oplevet, 
bronzealderens soldyrkel-
se, asatroen og kristen-
dommen. 
 Hvor længe har mon tro-
ens og magtens center væ-
ret her? 
 Man må håbe, at den 
fjerde af Præstehøjene en 
dag også vil blive ryddet, så 
den kan ses. Det fortjener 
den og historien. 
 
Byhornet fra V. Såby 

Indtil ”Udskiftningen”, 
hvor bønderne fik deres 
jordlodder samlede, dyrke-
des al jord i fællesskab i al-
le Danmarks landsbyer. 
Alle landsbyens anliggen-
der styredes på Gadestæv-
net af Bylauget. Dette be-
stod af gårdmændene, og 
det samledes ved, at Ol-
dermanden blæste i Byhor-
net. 
 I Vester Såby fandt ud-

skiftningen sted i 1794. 

Herunder flyttedes flere 

gårde ud af landsbyen. 

Bylauget var herefter in-
gen nødvendighed, men 
det har sikkert fortsat 
med at eksistere ,” af soci-
ale og selskabelige årsa-
ger, indtil det langsomt 
smuldrede. 
 Omkring år 1900 brug-
tes byhornet nok for sid-
ste gang – da der opstod 
brand i byen.  
 Tidligere førstelærer S. 
K. Risbjerg Thomsen be-
retter i sin bog om Såby 
og Kisserup sognes histo-
rie, at byhornet da opbe-
varedes af skomager Ole 
Hansen: 
 ”- En nat vågnede Ole Han-
sen, og opdagede at et hus i 
byen brændte. Han sprang 
ud af sengen, greb byhornet, 
løb ud på gaden og tudede i 
hornet af alle kræfter. - Folk 
fra byen strømmede til for at 
redde indbo og slukke bran-
den. - Næste morgen sagde 
han til sin nabo: ”Jeg sprang 
ud på gaden og tudede -  i 
mine underbukser”. ”Du tu-
dede vel også i byhornet”, 
sagde naboen. - Det er be-
mærkelsesværdigt, at byhor-
net ca. 100 år efter fælles-
skabets ophævelse stadig 
kunne gøre nytte, her som 
brandalarm. 
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 En snes år senere kom hornet 
igen til at gøre nytte. Det gem-
tes da på en gård, og der stod 
gårdens unge frue og manglede 
et pølsehorn efter slagtning. 
Hendes tanker faldt på nævnte 
horn, og da hun ikke anede, 
hvilken ærværdig genstand det 
var, savede fruen et stykke af 
hornet og brugte det som pølse-
horn. - Fru Boline Hansen, 
Hvalsø, tidligere ejer af Tjørn-
højgård, opbevarer nu hornet.” 

Det var Boline, der savede 
af byhornet, men den gamle 
førstelærer var en gentle-
man, derfor hans diskrete 
formulering. Han ville ikke 
udlevere hende. 
 Iøvrigt viser afsavningens 
størrelse, at det var blod-
pølse Boline skulle lave. 
Derfor også hastværket.  
 Siden flyttede Boline til 
Jylland og tog byhornet 
med, idet hun fejlagtigt – 
måske ikke unaturligt -  an-
tog det for sin ejendom, 
hvad det ikke var. 
 Det forholder sig nemlig 
sådan, at genstande der har 
tilhørt det gamle fællesskab 
hverken ved hævd, arv, køb 
eller på anden måde kan bli-
ve privat ejendom. De til-
hører stadig fællesskabet - i 
dag kommunen. Der fore-

ligger to landsretskendelser 
herfor. 
 Dette blev det nødvendigt 
for den daværende Hvalsø 
Kommunes nyoprettede Lo-
kalarkiv, at forklare Boline 
skriftligt for at få hornet tilba-
geleveret. 
 I november 2008 blev by-
hornet restaureret med tilla-
delse fra Lejrearkiverne ved 
påsættelse af et mundstykke i 
sølv svarende til det afsavede 
stykke. Herunder blev der 
sammenlignet med byhornet 
fra Torkilstrup. 
 Arbejdet er udført af sølv-
smed Agnete Dinesen , Kilde-
bækgård i Kirke Såby.  
 Initiativet udgik fra det gen-
oprettede Vester Såby Bylaug, 

som også bekostede 
istandsættelsen, for-
midlet af Egnshistorisk 
Forening for Hvalsø 
ved formanden Bent 
Gottfredsen. 
 På byhornet er det 
muligt at tyde 10 ind-
r i d sn i n ge r : H H , 
(herunder) SIK, An-
ders, N C 1908 – 
1917, ?PS, N, II, RIS, 
1895, 1871. 
 Byhornet vil frem-
over kunne lånes af by-
lauget fra Hvalsø Arkiv 
til brug ved særlige 
lejligheder.  

Med rette mand bag 
hornet kan det nemlig 
igen sagtens kalde hele 
landsbyen op. 
 
Buske - Vor glemte 

landevejskro 

Navnet Buske henviser 
til en lille skov på 25 
til 30 ha  –  en bonde-
skov eller stævnings-
skov -  der lå sydøst 
for dagens Buske. Den 
findes på Videnskaber-
nes Selskabs kort fra 
1768 og genfindes på 
kor tmater iale fra 
1821. 
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Der arbejdes med byhornet 



 

Buske mødes første gang i 
1600-tallet som ”Buske Kro” 
på den ældgamle alvej Ros-
kilde – Slagelse som én af en 
længere række kroen på 
strækningen, men kroen kan 
sagtens være endnu ældre. 
 Alvejen nedlagdes som lan-
devej af amtsrådet midt i 
1800-tallet trods ihærdige 
lokale protester. 
 Kroen hørte under Sonne-
rupgård Gods og den var en 
af de virkelig store. Det var 
en solid næringsvej at være 
kromand på Buske, og fæstet 
gik oftest i arv indenfor sam-
me familie. Kroen var privi-
legeret og havde bevilling til 
brændevinsbrænding. Desu-
den var der en overgang også 
hestemølle på stedet. 
 Kromanden hørte til sog-
nets ”familier” ligesom her-
remanden og præsten. 
 Han spillede en stor rolle i 
egnens liv. F. eks. Lod kro-
mand og bryggeriejer Micha-

el Kiersgaard opføre læge-
bolig i Hvalsø og skaffede 
derved læge til byen så tid-
ligt som i 1850. 
 Midt i 1800-tallet nåede 
kroen sit højdepunkt. Den 
omfattede da ud over 
krodriften: Storlandbrug, 
bryggeri, bageri, køb-
mandshandel og teglbræn-
deri. Desuden var brænde-

vinsbrænderiet blevet mo-
derniseret til et moderne 
dampbrænderi. Det efter-
hånden omfattende byg-
ningskompleks havde da 
over 50 faste beboere. 
 Da Hvalsø Station åbnede 
i 1878 forstod den davæ-
rende kromand H. Trebien, 
at der nu skete en så omfat-
tende ændring af trafikken, 
at krodriften måtte flyttes 
til stationen.  Han lod nu 
opføre Hvalsø Hotel med 
købmandshandel, og krobe-
villingen overførtes hertil. 

 Trebien anses derfor 
med rette for at være 
g r und læggeren  a f 
”Hvalsø Stationsby”. 
 Selve Buske reducere-
des herved til en stor 
landbrugsejendom, idet 
der dog fortsatte et 
stort hvidtølsbryggeri 
på stedet til noget ind i 
1900-tallet. 

 Navnet Bryggervej er-
indrer os i dag herom. 
 På Hvalsø Kirkegård 
findes også minder om 
den gamle Buske Kro. 
Dels i form af en stor 
fredet ligsten i lysbrun 
sandsten med fint profi-
leret kant over Gjæstgi-
ver Søren Andersen 
1777 - 1835 og hustru 
Anne Kirstine Christo-
phersen 1803 – 1836. 
Dels i form af en tavle 
over Sophus Frederik 
Kiersgaard 1837– 1877. 
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Buske.  Foto af maleri, udateret, ca. 1900. 

Buske Kroe og skov.  Videnskabernes 
Selskab 1768   
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DANMARK I DEN STORE VERDEN 

Karen Blixen og nutidens Afrika 
Tekst og foto: Mogens Refsgaard 

”Jeg havde en farm i Afrika ved foden af Ngongbjergene.”  Sådan indleder 

Karen Blixen sin berømte roman ”Den afrikanske farm”.  
 
 
 
 
 
 
Karen Blixen kom i 1914 til Kenya og giftede sig med den svenske 
baron, eventyrer og kvindebedårer Bror Blixen.  
 Indtil skilsmissen i 1922 drev de sammen en kaffefarm, som Ka-
ren herefter styrede, indtil den, efter mange års skranten, blev solgt 
i 1931– samme år som hendes store kærlighed, Dennis Finch Hat-
ton, omkom. Karen Blixen flyttede herefter hjem til Rungstedlund, 
hvor hun skrev ”Den afrikanske farm”,  der giver et romantiseret 
billede af Afrika og de indfødte som ”noble vilde”, der levede i pagt 
med naturen. 
 Farmen står- nytårsdag 2009 - stadig i al sin koloniale vælde, med 
den storslåede have og udsigt til bjergene, mens forfatterens kaffe-
marker er omdannet til et velstående forstadskvarter til Nairobi 
ved navn Karen.  

Blixens opfattelse af de indfødte og arven 
fra kolonitiden vækker dog ikke altid gen-
klang hos nutidens kenyanere. Og hele områ-
det virker lidt fjernt i et samfund med en 
levealder på 48 år, andel af HIV-smittede på 
6,7%, gennemsnitsindkomst på ca. 3000 kr. 
om året og kriminalitet samt udbredt kor-
ruption og undertrykkelse af demokratiske 
rettigheder—se fotos fra Kibera, et af ver-
dens største slumkvarterer. 
 Som hos Blixen er indtrykket hos den hjemvendte dog et ufatte-

ligt smukt land med en arbejdsom, smilende og gæstfri befolkning, 

der fortjener en bedre tilværelse end den, de nu må friste.    

 Og hengivenheden for Danmark var ubetinget hos 

denne kvinde fra et mikrolånsprojekt på Ækvator, der 

sendte sine varmeste hilsner til en familie, der sponso-

rerer hendes datter—til gengæld hedder hun Lis! 

Lethrica er tidsskrift og 
medlemsblad for de 
historiske foreninger i 
Bramsnæs, Hvalsø og Lejre.  
 Lethrica betyder ”Noget 
om Lejre”, og bladet er en 
sammenlægning af  Lejre 
Historiske Forenings blad af 
samme navn og Nyt fra 
Egnshistorisk Forening i 
Hvalsø. 
 Bladet udgives af Lejre 
Historiske Forening, Egns-
historisk Forening  i Hvalsø 
o g  B r a m s n æ s 
Lokalhistoriske Forening, 
ligesom Lokal-arkiverne har 
en fast rubrik.  

Forsendelse: Lethrica tilsen-
des  medlemmerne af 
forenin-gerne i Lejre, 
Hvalsø og Bramsnæs samt 
l o k a l a r k i ve r n e  Ve d 
manglende levering rettes 
henvendel se  t i l  de 
respektive foreninger: 

LHF:  Anni Larsen, tlf.  
46480725, 
mail:  annilejre@get2net.dk 
EHF: Ole Theill Knudsen,  tlf. 
46408253, mail 
ole@gundested-camping.dk. 
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