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Kære grundejer!

Vi har fornøjelsen at levere jer 

Grundejerforeningen Bramsnæsvig’s blad!

Bladet  er gratis og vil udkomme én gang årligt, 

til alle vest for Ejby Strandvej. Det vil altid have 

et informativt indhold, men også en nostalgisk 

afdeling om, hvordan her var i gamle dage.

Hvis du ikke er medlem af grundejerforeningen, kan du blive 

det for et årligt kontingent på 100,00 kr. (ring til en af dem bag i 

bladet).

Dit medlemskab er blandt andet med til at sikre dig og de andre 

medlemmer, mod de uretfærdige tiltag fra offentlig eller privat 

side, der er imod jeres interesser. 

Vi holder et vågent øje med udviklingen, også de ting du ikke selv 

får tid til at opdage og eller bearbejde.

Vi forhandler sammen med dig,- eller alene for dig! 

Om nødvendigt går vi ad rettens vej! 

Vi har vundet samtlige retsager vi har ført!

Vi er din konsulent i alle grundejerspørgsmål! 

Ud over en bred erfaring siden vor stiftelse i 1962, har vi i årenes 

løb opbygget et netværk med en lang række eksperter, som vi har 

et nært og frugtbart samarbejde med!

Med venlig hilsen

Anker Buurgaard Lionett

            Formand
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For mange er dét at skifte bank en stor
og svær beslutning - for “man ved,
hvad man har og kan være i tvivl om,
hvad man får”.

Sidste år flyttede flere end 8.200
kunder til Roskilde Bank.

Vi tror de valgte os, fordi vi er kendte
for at vise vores kunder interesse - en
ægte interesse, der gør, at når din situ-
ation ændres og nye beslutninger skal
tages, så ved du at vi står bag.

De fleste, der overvejer at skifte bank,
tror at det er både besværligt og dyrt.

Det er det ikke, når du skifter til os.
Hos os betaler du ikke de omkostning-
er, der normalt er forbundet med et
bankskift.

Vælger du os, får du kontakt med
mennesker, der via deres personlige
engagement og faglige 
kompetence ved, hvad de har med at
gøre og 
vigtigst af alt - sætter en ære i at gøre
dig glad og tilfreds.

Velkommen i den lokale bank.

Velkommen hos os... 

Sæbyvej 3, 4070 Kr. Hyllinge, Telefon 46 40 40 92
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Hotel Bramsnæsvig.

Carl C. Jensen byggede sommerhotellet 

”Bramsnæsvig” i 1934 og drev det i 5-6 år.

Carl Jensen var søn af kromanden på 

Langtved Færgekro.

Inden Carl Jensen kunne åbne 

sommerhotellet i 1935, gav det anledning til stor 

opstandelse i Rye-Sonnerup kommune.

For at kunne tiltrække gæster til hotellet 

var man selvfølgeligt nødt til at kunne udskænke spiritus. Carl Jensen 

søgte derfor sognerådet om bevilling, og sognerådet imødekom 

ansøgningen og gav bevilling.

Dette vakte modstand hos en del af befolkningen, og der blev 

dannet et udvalg, som krævede beslutningen om spiritusbevillingen 

ud til folkeafstemning. Dette fi k man gennemført, og nogle få dage 

før afstemningen afholdt man et offentligt møde om sagen i Ejby 

forsamlingshus.

Referatet af dette møde fylder en hel avisside i Roskilde 

Dagblad fra d. 17. nov. 1934.

Der var både tilhængere og modstandere af bevillingen på 

mødet, og da man havde hørt indledningen, viste det sig, at begge parter 

havde misforstået det hele.

Det forholdt sig således, at man havde to slags spiritusbevilling. 

Den ene hed en beværterbevilling, som gav ret til at drive 

krovirksomhed med udskænkning til alle og enhver. Den anden 

bevilling hed en gæstebevilling, og gav kun ret til udskænkning til 

pensionærer og hotelgæster, som boede på stedet.

Det var den sidste bevilling Carl Jensen havde søgt, og den kom 

således slet ikke lokalbefolkningen ved.

Modstanderne slog på, at spiritus ville bringe egnens ungdom 

i fordærv, og da man opdagede at der ikke var tale om servering for 

folk på egnen, udvidede man sin bekymring til også at omfatte de unge 

mennesker andre steder fra, som skulle bo på hotellet.

Et andet argument var, at man ikke ville have den smukke strand 

ødelagt af badegæster.

Eigil Hansen
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Afstemningen må være faldet ud til tilhængernes fordel. I hvert 

fald blev hotellet åbnet.

Carl Jensen drev det i 5-6 år. I et sognerådsreferat fra maj 1940 

kan man læse, at uddeler Ole Hansen, Hedegårdenes Brugsforening, har 

fået såvel beværter- som gæstgiverbevilling til hotel “Bramsnæsvig” 

for sommerhalvåret. Ole Hansen har muligvis været forpagter eller 

bestyrer, og har nok kun været her en, eller højest to sæsoner. 

I begyndelsen af 1940-erne købte biografejer Laurits Petersen, 

Vig, hotellet, og drev det til 1947, hvor det blev solgt til andet formal.

Hotellet havde sin storhedstid under besættelsen 1940-1945.

Mange mennesker tjente ret godt under krigen, og grænserne var 

lukkede, så man ikke kunne rejse ud. Derfor var det naturligt at holde 

ferie i Danmark.

Sommerhuskulturen var ikke rigtigt slået igennem endnu, og 

derfor havde sommerpensionater og hoteller en god tid.

“Bramsnæsvig” åbnede hvert år i påsken, men lukkede igen når 

helligdagene var forbi. Den egentlige sæson begyndte den første maj, 

og så havde man åbent til sidste halvdel af august.

Hotellet havde ca. 10 værelser på første sal og 2 værelser i 

stueetagen. I alt var der plads til ca. 25 gæster. 
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Når der var fuldt belagt boede såvel værtsfamilien som 

personalet i kælderværelser. 

Efter nutidens normer var hotellet ret primitivt. 

Der var kun et toilet og et badeværelse på hver etage, men dog 

håndvask på hvert værelse. Personalets toilet var i kælderen.

Adgangen til værelserne i stueetagen gik gennem restaurationen. 

Udstyret var også sparsomt. F. eks. måtte en familie med 

småbørn selv have potte med. Hvis en sådan børnefamilie boede i et af 

værelserne i stueetagen, og potten skulle tømmes, mens der var gæster i 

restaurationen, måtte stuepigen “smugle” potten gennem restaurationen 

i en papirkurv eller lignende, for at få tømt den i toilettet.

Der var kun koldt vand i hanerne, og ikke nogen 

opvarmningsmuligheder, bortset fra en pejs i restaurationen.

Det med det kolde vand har muligvis været en følge af 

besættelsestidens restriktioner. I hvert fald averteres der i Carl Jensens 

tid med komfortable værelser med varmt og koldt vand, W.C., 

badeværelse og elektrisk lys.

Personalet bestod af en køkkenleder, to køkkenpiger, en 

servitrice (i Petersens tid var det hans datter), to serverings- og stuepiger 

samt en hotelkarl. Ved særlige lejligheder havde man hjælp af en lokal 
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SAIGON  Grill                 Elverdamsvej 234, 

Ejby v. Focus.

Tlf. 46 40 00 52

M e n u – k o r t
(spis det i grillen eller tag det med hjem)

 1.  Hjemmelavede forårsruller 10 stk.      30,00

 2.   Indbagt kylling 10 stk.       30,00

 3.   Indbagt skinkekød 10 stk.       30,00

 4.   Stegte nudler med svinekød      50,00

 5.   Stegte nudler med kylling       50,00

 6.   Stegte ris med kylling       50,00

 7.   Stegte ris med svinekød       50,00

 8.   Stegt oksekød med ris, peberfrugt og peber     50,00

 9.   Stegt oksekød med ris, bambusskud, champion, gulerod, porre og broccoli  55,00

10.  Stegt oksekød med honning, ris, ananas, bambusskud, gulerod, porre og broccoli 55,00

11.  Stegt kylling med ris, champignon, løg og bambusskud    55,00

12.  Stegt kylling i karry med løg, ris, bambusskud og nødder    55,00

13.  Stegt kylling med ris, tomat, ananas og broccoli    55,00 

14.  Stegt kylling med ananas, ris, løg og sur/sød sauce    55,00

15.  Omelet med ris og grøntsager      47,00 

16.  Omelet med skinke, svinekød og ris      52,00

17.  Blæksprutte med ris. selleri, ananas og løg     59,00

18.  Blæksprutte med ris, champignon, løg ananas, broccoli og gulerod   59,00

19.  Stegt svinekød med ris. peberfrugt, broccoli, bambusskud, porre og Satay Sauce 55,00

20.  Stegt svinekød med ris og  sur/sød sauce     52,00

21.  Stegt oksekød med ris og sur/sød sauce     52,00

22.  Stegte rejer med ris og grøntsager      55,00

23.  Indbagt kylling med ris, grøntsager og sur/sød sauce    55,00

24.  Hjemmelavede forårsruller med kylling 10 stk.     30,00  

                                                            

Dette er et lille udpluk af hvad vi laver. Andre ting vil med skiltning  blive 

annonceret i grillen og kan oplyses telefonisk.

Altid første klasses friske råvarer!
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mand, som fungerede som tjener. 

Det var strengt at “tjene” på hotellet.

I maj måned havde man måske en søndag fri, men i højsæsonen 

i skoleferien, var der ikke noget der hed fridage eller week-ends. Man 

skulle være glad, hvis man fi k en halv fridag om ugen.

Arbejdstiden var fra kl. 7 om morgenen til 22 om aftenen. Hvis 

der en enkelt aften ikke var så travlt, kunne pigen være heldig at få 

fri, men det var ikke noget, man vidste i forvejen. Det afhang af, hvor 

mange gæster, der indfandt sig.

Udover de logerende hotelgæster var hotellet nemlig åbent for 

gæster udefra, som bare kom for at få en kop kaffe eller en middag. 

Man havde, som før omtalt, spiritusbevilling på hotellet, men reglen 

var, at man ikke kunne købe øl, hvis man ikke også købte mad.

Af gæster udefra kan nævnes, at man fl ere gange i løbet 

af sommeren havde besøg af tyske soldater. De opholdt sig som 

besættelsesmagt på Søminestationen ved Dragerup Skov, og det var 

fortrinsvis befalingsmænd, der kom på hotellet. En fast tradition for 

dem var, at de altid skulle have æggekage.

Hotellet blev ikke brugt til lokale foreningsarrangementer og, så 

vidt jeg husker, heller ikke til private fester blandt lokalbefolkningen. 

Dog må det nævnes, at havnens indvielse efter den store udvidelse i 

1942-43 fandt sted på hotel “Bramsnæsvig”.

Indvielsesfesten var fredag d. 9. juli 1943. Man mødtes på 

havnen kl. 16, og der var middag på hotellet kl. 18,30. Der blev serveret 

fl æske- eller kalvesteg og is. Dertil fi k man en øl og et glas vin.

Til hotellet hørte en dejlig have med gange og udsigtshøj. Der 

var havemøbler, og i godt vejr kunne man få servering i haven.

Fra haven førte en bred trappe ned til stranden. Fra trappen 

gik der en ligeledes bred havegang ud til en badebro. Herfra kunne 

man bade, eller tage en tur i robåde, der lå ved broen til gæsternes fri 

disposition. 

På hver side af havegangen var der græsplæner, og mod nord 

ligger jo stadigvæk pavillonen, som den stedlige befolkning kaldte 

“Hyttefadet”.

I sommersæsonen når hotellet var åbent, var der om søndagen 

servering i pavillonen. Man kunne købe is og kaffe. Jeg tør ikke sige, 
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om man også kunne købe mad, men der var borde både ude og inde. 

Det var tit lokale folk, der fungerede som tjenere her. Jeg husker f. eks. 

Laurits Henriksen og Ludvig Nielsen i tjenerrollen med hvid vest og 

sorte bukser. 

I et par år somre havde man dansegulv ved stranden udfor 

hotellet. Der blev så spillet op til dans i sommeraftenen, lørdag eller 

søndag. Musikken var vist en harmonikaspiller. Jeg husker det ikke helt, 

men jeg husker danselokalet, for det var en stor model af et vikingeskib. 

Der var dragehoveder i stævnen og skjolde langs siderne. 

Da vikingeskibet blev “hugget op”, fi k jeg et par af skjoldene, så 

vi legede krigsleg med sværd og skjolde resten af sommeren.

Nogle af hotellets gæster kom år efter år, og vi kom til at kende 

fl ere af dem. Det var også i fl ere tilfælde tidligere hotelgæster, der 

erhvervede grunde og huse ved stranden, og på den måde blev ved at 

komme her. 

Da krigen var forbi i 1945 svandt interessen for hotelferier. Man 

trængte til at komme ud at rejse efter besættelsestidens “indespærring”, 

eller man fi k mulighed for at få sit eget sommerhus. 

Samtidig var hotelejer Petersen stærkt optaget af 
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biografvirksomheden 

i Vig, og han satte 

hotellet til salg. Det 

viste sig imidlertid 

umuligt at sælge 

ejendommen som 

sommerhotel. 

Medvirkende hertil 

var, at det daværende 

sogneråd ikke ville 

give spiritusbevilling, 

medmindre 

indehaveren ville 

bosætte sig i 

kommunen. Man 

ville ikke mere se på, 

at hotelejeren tjente 

sine penge ved Ejby 

strand om sommeren, 

og derefter rejste til 

en anden kommune 

og betalte sin 

indkomstskat.

Hotellet blev 

derefter i 1948 solgt til diakon Julius Rasmussen (Jul. Rasmussen), som 

indrettede det til plejehjem for evnesvage kvinder. 

Else og Jul. Rasmussen havde i forvejen et lignende hjem, 

Maalev Kvindehjem, og det var denne privatejede institution, som nu 

blev fl yttet til Ejby strand, og åbnede den 1. maj 1948.

Senere blev dette hjem overtaget af først Ebberødgård og senere 

Roskilde Amt, og det fungerer stadig med det formål Jul. Rasmussen 

købte det til, blot med langt bedre forhold for beboerne.
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Sommerlejren på Bramsnæs

Ældre Ejby-borgere der kan huske mere end 60 år tilbage mindes, at 

de kunne høre, når der blev sunget ovre i sommerlejren på spidsen af 

Bramsnæs.

Selv husker jeg bare de grønne træhuse og fl agstangen, man 

kunne se i skovkanten, og så kusker jeg udfl ugterne til Søminestationen 

i Dragerup skov, fordi min far var med at sejle derover i sin fi skerbåd. 

 Herman Tofte fra Kr. Hyllinge husker væsentligt mere, fordi han 

var hjælper på lejren i somrene 1937 og 1938.

 Lejren ejedes af K.U. (Kirkelig Ungdomsforening). K.U. er 

tilknyttet Kirkeligt Samfund, som er det grundtvigske arbejde omkring 

Vartov. Ungdomsforeningen “U 17” var knyttet til Sct. Stefans sogn på 

Nørrebro, og det var denne forening, som arrangerede den lejr, Tofte var 

med på.

 Tofte citerer fra U. 17’s jubilæumsbog fra 1942:

 “K. U. – Kirkelig Ungdomsforening – skulle have en 

sommerlejr, og pastor N. C. Petersen, der var leder af K. U., havde i 

fællesskab med fl ere “travet landkortet igennem”, som han kaldte det, 

og fi ngeren havde kredset om Holbæk-egnen.
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 I vinteren 1920 kørte de til Hvalsø, tog derfra til Eriksholm og 

fandt også i deres søgen Bramsnæs-halvøen, der straks tiltalte dem. De 

forhandlede sig til rette med gårdejer (forpagter) Jens Peter Nielsen 

(Jens Per Nilen), og efter at tilladelsen var endelig indhentet hos greven 

på Ryegaard, var lejren sikret.

 De første par år benyttede man hærens telte, der velvilligt blev 

udlejet, men snart kom en indsamling i gang, og der blev skaffet midler 

til opførelse af fem barakker. 

 Arbejdet blev givet til en tømrermester i Holbæk, og 

opførelsessummen lå omkring de 4000 kr.

 De første år måtte vi deltage i lejren fælles med K. U., men 

senere fi k U. 17. overdraget nogle uger til eget brug hvert år.

 Mange kendte forretningsfolk på Nørrebro ydede i årenes løb 

bidrag til lejropholdet i form af konserves, kød, mel, gryn, ost og mange 

andre ting, der i høj grad medvirkede til et billigt lejrophold for de 

mange drenge og unge. Adskillige små “Læsestuedrenge” har fået sol 

og runde kinder i de 14 dage, opholdet varede.

 En dag fandt Naturfredningsforeningen på, at barakkerne ikke 

mere måtte være rødbrune. Det sås for tydeligt ude fra fjorden, skønt 

de lå i læ af skoven. Så malede man barakkerne grønne. Og nu er de 

borte...”.

 (Barakkerne blev fjernet i 1939 eller 1940)

 På sommerlejrene i 1937 og 1938 var Herman Tofte (15-16 år) 

hjælper. Tofte fortæller følgende fra lejren i 1937:

 Lejren var for “Læsestuen for drenge” i Sct. Stefans sogn på 

Nørrebro og arrangeret af ungdomsforeningen U. 17. Tidspunktet var 

19. til 29. juli, altså 10 dage.

 Prisen for opholdet og transporten var 9,00 kr. Hjælpere betalte 

også.

 Der var mulighed for at søge halv friplads, og kunne man heller 

ikke klare det, kom man med alligevel.

 K. B. Andersen, som senere blev undervisnings- og 

udenrigsminister samt formand for folketinget, var i de år formand 

for ungdomsforeningen. Han skrev i kirkebladet “Kirkenyt”: “Det har 

altid været princip herude (på Nørrebro), at ingen dreng af økonomiske 
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grunde skal blive her i sognet i ferien så længe, der er plads i lejren”.

 Deltagertallet var 33. 22 drenge og 11 medarbejdere, og 

turen fra Nørrebro til Bramsnæs foregik i turistbus, som startede ved 

meninghedshuset “Karmel” i Vedbækgade.

 Lejren bestod af en ret stor bygning i midten. I denne bygning 

var der opholdsstue og køkken m.v.

 På begge sider af denne bygning var der to mindre barakker. 

De var indrettet til soverum for børnene og for ledere, “Tanter” og 

hjælpere. I børnenes sovebarak var der 22 køjer.

 Lejren bestod altså af 5 træbarakker. 

 W.C. et var temmeligt primitivt. Der var gravet en rende i 

jorden, og ovenover den var der et bræt med 4 eller 5 “siddepladser”, 

hvorfra der var udsigt til husene ved Ejby Havn. Det lange bræt blev 

kaldt “Limpinden”. Når sommeren var forbi, og lejren var lukket, blev 

renden dækket til med jord, og så var den sag i orden. 

 Til de kvindelige deltagere (tanterne) var der dog bygget et 

rigtigt w.c. (lokum), som bar navnet “Elverhøj”.
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 Foran lejrbygningerne stod en fl agstang omkranset af en ring 

af store sten. Her blev der hver dag sunget morgen- og aftensang. 

Stenene ligger stadig på samme sted, og er det sidste synlige minde om 

sommerlejren.

 Vand 

til husholdning 

og hygiejne 

hentede 

drengene i to 

mælkejunger 

på en tohjulet 

vogn. Vandet 

blev hentet på 

Jens Per Nilens 

gård, og turen 

blev taget 4-5 

gange daglig. 

 Maden blev tilberedt på 10 store primusapparater. Der var ikke 

noget komfur.

 Belysningen om aftenen var ved petroleumslamper. 

 Dagene i sommerlejren gik med leg og sang, læsning og 

badning, samt forefaldende “arbejde”... Var det dårligt vejr legede man 

inde med spil og lign.

 Een dag under opholdet var man på udfl ugt til Søminestationen i 

Dragerup skov på vestsiden af fjorden.

 Søminestationen var et militært øvelsessted for afskydning af 

torpedoer. Der var store kaserne- og værkstedsbygninger, og der var en 

bred bro med skinner til brug ved transport af torpedoerne. For enden 

af broen var der en ret stor platform, hvor afskydningerne fandt sted. 

Torpedoerne blev afskudt mod mål, der var udlagt på fl åder ret langt 

nord for afskydningsstedet. 

 Når torpedoen blev afsendt af sted, sejlede man i små hurtigbåde 

(chris-craft) ud for at se, om man havde ramt målet, og for at hente 

torpedoen ind igen. Drengene kom i små hold, med på disse ture. 
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 Det var jo helt klart et spændende sted for raske drenge. De 

fi k forevist det hele. Overværede afskydninger, så værksteder og ikke 

mindst fi k en gyngetur i en enorm stor gynge, der var hængt op i et 

enormt stort træ. Derudover har der uden tvivl været sodavand og andet 

godt. 

 Turen frem og tilbage var også spændende. Den foregik i 2 

fi skerbåde fra Ejby Havn. Det var havnefoged Laurits Frederiksens 

“Flid”, og Anders Hansens “Dagmar”.

 En oplevelse for disse københavnerdrenge var det også når 

greve C. F. R. Scheel, Ryegaard, kom på besøg.

 Det skete mindst en gang på hver lejr, og greven kom altid 

ridende på sin fl otte hest.

 Den sidste dag i lejren afholdtes sportskonkurrencer, og om 

aftenen var der afslutningsfest. 

 Spisesalen blev pyntet med løv, og halvøens 2 landmænd samt 

andre lokale venner blev inviteret som gæster. 

  I 1938 var der også en lejr for pigerne fra Sct. Stafans sogn 

“Sykredsen”. Dette var vist den eneste pigelejr, der blev afholdt.

 Den har nok forløbet ligesom drengenes bortset fra, at udfl ugten 

ikke gik til søminestationen, men til Ryegaard Dyrehave og til Langtved 

Færgekro.

 Iøvrigt var 1938 et særligt år, når man taler om ferie og fritid. 

Det nævner pastor Baunbæk (som senere blev præst i Roskilde) i sin 

anbefaling af sommerlejren i “Kirkenyt”:

 “Netop her i dette år, hvor det er vedtaget ved lov, at alle 

arbejdere skal have ferie, som man med rimelighed har krav på” 

....o.s.v.

Fortællingen om sommerlejren på Bramsnæs skal slutte med de sidste 

linier i Erik Nielsens artikel i U. 17.s jubilæumsbog.

 “Solbrune vendte vi tilbage til storbyen. Men hvor var det svært 

at bryde op herfra – dobbelt svært, når vi stod på den sidste bakke og 

endnu en gang lod blikke glide ud over det herlige landskab med den 

lille halvø”.
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Gl. Køge Landevej 583

2650 Hvidovre - Danmark

Telefon: 36 78 42 83

Fax: 36 78 41 33

E-mail: w@lther.dk

Internet: www.w-alt-her.dk

Afd.kontor Gudrun Børresensvej 

10 Ejby Strand

4070 Kirke-Hyllinge

Telefon 46 40 66 97

Giro 410-0808

SE nr. DK 55 07 75 68

Indehaver:

Hardy Walther MDE

cand.polit & cand.jur

w@lther
ejendomsmægler

ejendomsadministrator

advokat
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Bramsnæs Museum og Arkiv
Tingstedet 6, Sæby gamle skole, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 46 40 45 06, e-mail: Bramsnaes-Museum-og-Arkiv@mail.tele.dk

www.lokalarkiver.dk/bramsnaes

Fjordvang – en kunstnerbolig

(foto med båd)

I den sydlige del af Ejby Strandvej ligger en stor grund med træer og 

hegn ud til vejen. Det de fl este ser, er en låge og en indkørsel, eller 

måske fra stranden en grøn skråning med træer og taget af et hus øverst 

oppe.

Så hemmelighedsfuldt var der ikke omkring Fjordvang, da huset blev 

opført i 1887. Gamle fotos viser et stort hus, der ligger majestætisk og 

ensomt på en helt nøgen strandbakke, synligt viden om.

(foto familien foran huset)

Fjorvang set fra Fjorden 1890-erne.
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Fjordvang blev bygget som egnens første sommerhus for og af kongelig 

operasanger og skuespiller Julius Døcker. Han var købmandssøn fra 

Århus, født i 1832 og uddannet købmand. Hans fl otte sangstemme 

Döcker og Aagaard med familier
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førte ham i 1863 til debut som Wilhelm Tell på det Kongelige Teater 

i Rosinnis opera af samme navn. Han blev på teatret som sanger og 

skuespiller indtil 1879, og oprettede derpå et studenterkursus og et 

skolehjem i København.

Da han byggede Fjordvang, var han en kendt og elsket oplæser og 

visesanger rundt i foredragsforeninger og på Højskoler. Han var gift 

med præstedatteren Achtonia fra Høje Tåstrup, og deres søn Carl rejste 

som ung rundt og medvirkede i faderens optræden. 

Carl fi k ellers en ølaftapningsanstalt og blev senere inspektør for 

Hafnia. 

Carl blev gift med Elna, datter af maleren Carl Frederik Aagaard. Elna 

havde været gift med kunsthandler Ernst Henriques, og havde med ham 

sønnen Frans H. født 1882. Med Carl fi k hun børnene Mogens og Karen 

i 1896 og 1898, og de tre børn optræder på en lang række fotos fra 

Fjordvang.

(foto af ung mand og børn) Frantz med børnene Mogens og Karen, Juli 1899.
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Maleri - Bramsnæssets tange.
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Som voksen uddannede Frans Henriques sig ligesom morfaderen til 

maler på Akademiet.

Gamle Julius Døcker døde i 1905 og Achtonia i 1907. Herefter 

overtog Carl Døcker Fjordvang, og efter ham blev det de tre børns 

ejendom. Frans betalte sine yngre søskende for at måtte bo der i fred i 

sommermånederne for at male, hvilket han gjorde indtil slutningen af 

2. verdenskrig. Her havde han det fl otteste sceneri omkring sig til sine 

mange dejlige naturmalerier.

Frans nøjedes dog med at bo i sidefl øjen, og lejede selve sommervillaen 

ud. Her boede gennem årene en del mennesker, blandt andet 

kunstmaleren Rud Pedersen – men ikke længe. Han og Henriques var 

vist for meget rivaler til at det kunne gå.

25. juli 1924, Carl og Elna ved det gamle hus.
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(foto af maleri)

Hovedhuset var i grundmur, men sidefl øjen med køkken og et par 

værelser var indrettet i et gammelt bindingsværkshus, der oprindeligt 

havde ligget oppe ved strandvejen. Det var blevet fl yttet ned til den nye 

bygning, ja det hed sig at det var rullet derned.

Efter at familien Døcker/Henriques havde solgt Fjordvang blev 

det gamle bindingsværkshus revet ned og et nyt 

opført i ”Ekopanka Byggeblokke”, som der står i 

brandvurderingen fra 1953. Da var huset ejet af Frits 

Stenberg, og der var indrettet hønseri i en ny bygning 

i haven. 

Anette Tonn-Petersen

Bramsnæs Museum og Arkiv 
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Sælens historie!

Sælen der ligger lidt syd for havnen  og efterhånden er blevet 

ikke alene grundejerforeningens men også hele områdets meget 

afholdte maskot, har sin egen historie:

Karl Hansen Glem (06.10.1906 - 07.06.1976), der var en af 

grundejerforeningens stiftere (01.09.1962), ledede gennem 

mange år fi rmaet H.P. Hansen Glem & Søn i Roskilde efter 

sin far, men fi k heldigvis også tid til at udfolde sine kunstneriske 

evner efter endte studier på Kunstakademiet.

Megen inspiration 

hentede han i sit hus 

ved Ejby Strand, 

som 

han fra barnsben 

boede i hver 

sommer. Sælen der 

var ret 

almindelig i 

Isefjorden de første 

40 år af den epoke, 

har ikke 

mindst på de mange 

fi sketure givet 

inspiration til værket 

af 

samme navn.

Ca, 1930 sælges 

Sælen til daværende 

dyrlæge Tobiasen, 

Lundevej 33 i 

Frederikssund og til 

Karls store sorg lagt 

på 
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en græsplæne.

Ca. 1956 sættes huset til salg og Sælen  købes af  daværende 

fru. B. Højsgaard som 60 års fødselsdagsgave til hendes svigerfar 

ing. Johs. Højsgaard, Amtsvejen 41 i Hundested, og atter lagt på 

en græsplæne.

Ca. 1972 overtales Karl til at signere Sælen (se billedet).

Ca. 1980 dør ing. Johs. Højsgaard og  gavegiveren får Sælen 

tilbage af sin svigermoder og lægger den på sin egen græsplæne 

Lille Carlsmindevej 17 i Hundested.

Efter megen søgen og efterfølgende forhandlinger lykkes det at 

lave en bronzeafstøbning af Sælen og lægge den i sit rette 
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element,- på en sten ude i vandet tæt ved Karls Hus på 90 året 

for hans fødsel, ikke blot som tak for hvad han gjorde for 

området,- men også med det egoistiske ønske, at vi ved

Bramsnæsvig måtte glæde os over bare eet af hans værker,- 

noget Roskilde glædeligvis er så rigeligt begavet med.

1996 året for  Sælens placering, men også et miljø år overrækker 

Grundejerforeningen Bramsnæsvig den til Bramsnæs Kommune,

Med ønsket om et fortsat virke for en renere kommune med 

renere vand i sine omgivende fjorde og dermed fl ere fi sk og igen

sælen i Isefjorden.  

Efterskrift:

1998 beder Hundsteds borgmester om lov til at få en kopi med

henvisning til  Hundested betyder Sælhunderevet. »Barnet« laves,

monteres på et klippestykke, sendt fra venskabsbyen i Grønland

og opsættes (desværre) på byens torv samme år.
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