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Foto: Jette Petersen
Gulddyssen ligger nord for Gundsømagle, ikke langt fra hovedvej A6. Den ligger
lidt upåagtet, men har givet navn til både Gulddyssevej og den nærved liggende
Gulddyssegård. Dyssen er en langhøj fra stenalderen på 10 x 36 meter, og er dateret
til år 3.950 - 2801 f.v.t. Selve gravkammeret består af 3 bæresten og en stor dæksten.
Den syd-østlige ende har oprindelig været lukket med en stor kalksten, som er blevet
hugget itu og brændt til kalk. I en indberetning fra 1808 (Nationalmuseet) fortælles,
at der dengang var 2 gravkamre og 43 randsten. Så der er blevet fjernet mange sten
fra dyssen, inden Naturfredningsloven trådte i kraft i 1937 og sikrede de sidste sten.
Desværre er mange sten fra Danmarks fortidsminder endt som vejfyld, gravsten o.l.

Indkaldelse til generalforsamling i
Egnshistorisk Forening - Se side 3
Invitation til Egnshistorisk Forenings
Jubilæumsreception - Se side 5
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00
i Laden, Jyllinge Præstegård
DAGSORDEN
I henhold til foreningens love:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for 2021
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2021
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest syv dage før, generalforsamlingen finder sted)
8. Eventuelt
Vedr. pkt. 4.:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
1. Ib Nielsen (er villig til genvalg)
2. Jette Petersen (er villig til genvalg)
3. Robert Tinghøj Hansen (ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem,
men er villig til valg som suppleant)
Valg af suppleanter. På valg er:
1. Eileen Amstrup (er villig til genvalg)
2. Birthe K. Vinner Nielsen (er villig til genvalg, eller evt. til valg som
bestyrelsesmedlem)
3. Erik Strand (er villig til genvalg)
Vedr. pkt. 5:
Revisor Jytte Christiansen (er villig til genvalg)
Revisor Christian Sørensen (er villig til genvalg)
Revisorsuppleant Palle Hansen (er villig til genvalg)
Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro kaffe/te med kringle.
Herefter vil der være et lille oplæg med et aktuelt emne.

Vi byder velkommen og håber på et talstærkt fremmøde
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Nye medlemmer af Egnshistorisk Forening 2021
Susanne Lochman Møller
Folke Møller
Winnie Olsen
Randi Thelin
Rasmus Christensen
Keld Herløv Carlsen

Niels Henning Johansen
Bitten Jørgensen
Gitte Højbjerg
Kristian Gylling
Mathilde og Jonas Christensen
Henrik Larsen

Vi byder vores nye medlemmer hjertelig velkommen i Egnshistorisk
Forening, med håbet om, at I vil få glæde af medlemskabet.
Bestyrelsen

Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv
Louise Cecilie Nielsen er pr. 1. januar 2022
ansat som arkivar på Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, og er vores nye arkivleder på arkivet i Jyllinge.
Louise er cand. mag. i historie fra Københavns Universitet, og har i sin studietid fået
en solid erfaring fra både arkiv- og museumsverdenen. Hun har bl.a. været på både Rigsarkivet, Greve Museum og Mosede Fort,
samt været guide på Amalienborg og Rosenborg.
Louise Cecilie Nielsen
Louise skal være arkivleder på to arkiver både Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv
og Ramsø Lokalhistoriske Arkiv.
Derfor ændres åbningstiden på arkivet i Jyllinge til onsdag kl. 12.00 - 16.00.
Telefonnr. og e-mail er de samme som hidtil, se side 8.
Vi byder Louise hjertelig velkommen og glæder os til samarbejdet.
Vores hidtidige arkivleder, Lise Wulf Vissing Christensen, har været på
arkivet i Jyllinge siden starten af 2018. Lise skal nu udelukkende varetage
sin funktion som stadsarkivar og har fået sin daglige arbejdsplads på
Roskilde Rådhus.
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1972 - 2022

Invitation til Jubilæumsreception
Egnshistorisk Forening fylder 50 år,
og det skal fejres!
Vi glæder os til at se vore medlemmer til
Jubilæumsreceptionen
torsdag den 24. marts 2022, kl. 15.00 - 18.00
i Fjordglimt Café og Kulturhus
Bygaden 28, Jyllinge
Der vil være lidt godt at spise og drikke
Jubilæet markeres med udgivelsen af et Jubilæumsskrift på ca. 200
sider, med et udvalg af artikler fra de 50 Årsskrifter.
Artiklerne dækker nogenlunde beskrivelser fra hele Gundsø-området,
og er skrevet af foreningens aktive forfattere gennem årene.
Skriftet vil blive udleveret til foreningens medlemmer ved receptionen.
Til de, der ikke kan nå at komme denne dag, vil det blive udsendt
sammen med næste nummer af Egnshistorisk Nyt den 14. maj 2022.
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Forår - med kalkning og pinsefest
Om foråret kom ”Kalkmanden” med
enspændervogn med et læs løs kalk i
vognen. Man købte et helt eller halvt
skæppemål kalk (et skæppemål svarer
til 17,39 liter).
I mit barndomshjem havde vi en balje,
der var gravet ned i haven, og hvor
kalken blev hældt i. Der blev hældt
vand i, så det blev en gelé-agtig masse. Så tog man en klat op i en spand
og rørte op med yderligere vand. Det
skulle være temmelig tyndt, for hvis
det blev for tykt, skallede det af fra
husmuren. Det blev påført med en
almindelig kalkkost. Hvis huset skulle
være gult, købte man okkergult i
Brugsen og blandede i.
I min barndom var husene hvide. Der
var ganske enkelte, der var gule, men
det var undtagelsen. Dengang var her
ingen røde huse.
Det var heller ikke almindeligt, at
træværket blev malet sort, det blev
overkalket. Trægavlene blev tjæret
med almindelig kultjære – det samme,
som man brugte til at tjære bunden af
bådene med.
Man kalkede kun én gang om året og
det var til pinse, da skulle alle husene
være pæne. Alle ordentlige mennesker, der fulgte gammel skik, gjorde
det. Arbejdet blev gjort af manden i
huset, min far kalkede selv. Det kunne
evt. klares af en arbejdsmand, hvis
manden ikke selv havde forstand på
det.
Småreparationer blev foretaget samtidig, d.v.s. inden man kalkede. Mørtelen til dette var en blanding af kalk og
grus. Gruset kunne hentes forskellige
steder, bl.a. ved Værebro Å. Eller ved
stranden, f.eks. på Klinten lige syd for
Brasens atelier, her var det altid muligt at få et par trillebørfulde.
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Maleri af L.A. Ring, ”Kalkemanden”
1908. Stedet kendes ikke, men situationen er den samme i alle vore landsbyer.

En anden vigtig ting om foråret var
pinsen med fest i Østskov!
Folk fra Jyllinge, Østby og Sønderby
mødtes til pinsefest 2. pinsedag i Østskov. Det foregik ca. midt i skoven,
nord for vejen til færgestedet og var
arrangeret af Sygekassen derovre. Alle
folk var af huse herovre fra. Det var en
af de få dage, dørene var låst i Jyllinge,
ellers var de ikke låst hverken nat eller
dag. Byen var bare folketom, alle var
sejlet til Østskov.
Der var telt til foredrag og dans om
aftenen, altid på en bestemt plads.
Skuldelev Kro havde beværtningen.
En søn derfra har langt senere fortalt
mig, at de solgte 75 kasser øl, og det
var jyllingerne, der drak de 73 (måske
lidt overdrevet). Men det var mest jyllingere, der kom der!
Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv,
optegnelser med Gunnar Olsen,
Jyllinge (1905- 1996)

Foreningens kommende arrangementer
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 – Foredrag om udgravningerne
omkring Femernprojektet v/ arkæolog Søren Sørensen.
Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, Jyllinge.
Søren Sørensen var specialkonsulent og faglig leder på
denne spændende udgravning øst for Rødbyhavn på
Lolland. Den har givet os ny viden om vore forfædres
liv og levevis i slutningen af jægerstenalderen, for omkring 6000 år siden. Mange genstande var godt bevaret
takket være opholdet i det ilttætte mudderlag. Et helt
specielt fund var et lille stykke birkebarksmasse, der var
blevet tygget godt, som et stykke tyggegummi. Det kunne f.eks. bruges til at tætne både med.
Ved hjælp af DNA-analyser er det påvist, at det var en
ung pige med mørk hud, mørkebrunt hår og blå øjne,
der havde tygget massen. Samt at hun havde spist gråand og hasselnødder...
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00
Foreningens generalforsamling.
Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, Jyllinge.
Se indkaldelsen side 3.
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.00 - 18.00
Foreningens 50-års Jubilæumsreception.
Mødested: Fjordglimt, Bygaden 28, Jyllinge.
Se invitationen side 5.
Lørdag den 7. maj 2022 kl. 13.00 - Udflugt til Gerebro
Mødested: Ved Gerebro, nær ved Frederiksborgvej 420
Lad os tage traditionen op igen og sammen have en hyggelig eftermiddag ved
den gamle granitstensbro over Maglemose Å. Her gik landevejen i gamle dage,
før den blev omlagt og rettet ud og blev til hovedvej A6. Tag madkurven og termokaffen med, så nyder vi sammen nogle timer i dette gamle historiske område og Ib Nielsen fortæller nogle af de gode historier!
OBS! Årsskrift 2021
Mange af vore medlemmer har sikkert undret sig over, at Årsskrift 2021 var
tykkere end normalt, og at venstresiden i skriftet var blankt. Alt indhold var
dog med, derfor valgte vi at udsende Årsskriftet til tiden.
Der var sket en fejl på trykkeriet med det halve af Årsskrifterne, men nu har vi
modtaget det resterende antal korrekt trykte Årsskrifter. Så derfor - hvis du har
fået et af de ”tykke” skrifter og synes, det er irriterende at læse i, er du velkommen til at få ét i ”normal” tykkelse uden blanke venstresider.
Arkivleder Louise Nielsen på Lokalhistorisk Arkiv har lovet at være os behjælpelig med ombytningen i arkivets åbningstid, se venligst side 8.

7

Egnshistorisk Forening
i Gundsø
Bygaden 19, 4040 Jyllinge
Foreningens hjemmeside:

www.egnshistorie.dk

Bestyrelsen

Telefon

Formand: Kjeld Reseke, Jyllinge ........ .2943 2368
Næstfmd. Ole Hannecke, Jyllinge ...... .3030 4231
Kasserer: Birthe Trampedach, Jyllinge 2122 5349
Sekretær: Jette Petersen, Jyllinge ....... .5040 6146
Robert Tinghøj Hansen, Jyllinge ....... .4678 9738
Ib Nielsen, Ågerup ............................ .4056 7701

Suppleanter

Telefon

Eileen Amstrup, Jyllinge.. .................. . 4678 9928
Birthe K. Vinner Nielsen, Jyllinge ..... 2625 3115
Erik Strand, Jyllinge ........................... 2685 9326

Egnshistorisk nyt
Udsendes fire gange årligt.
Produktion: Egnshistorisk Forening i Gundsø.
Redaktion: Jette Petersen,
Layout: Jette Petersen og Conni Hejlsø.
Tryk: DK Print A/S, 4960 Rødby.
Adresseændringer meddeles til kasserer
2122 5349
Dette nummer udsendes den 12. februar 2022..
Artikler, fotos og tegninger i bladet må anvendes
med kildeangivelse og redaktionens godkendelse.

Lokalhistorisk Arkiv i
Herringløse

Gundsøegnens
Lokalhistoriske Arkiv

Bygaden 19, 4040 Jyllinge
Tlf. 4631 8025
E-mail: lokalgundsoe@roskilde.dk
Leder: Louise Cecilie Nielsen
Åbningstid:
Onsdag kl. 12-16

Til opslagstavlen
Torsdag den 24. februar 2022
Foredrag om Femernudgravningerne
Torsdag den 17. marts 2022
Foreningens generalforsamling
Torsdag den 24. marts 2022
50 års Jubilæumsreception
Lørdag den 7. maj 2022
Udflugt til Gerebro
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Hvedstrupvej 20, Herringløse
Adgang efter aftale.
Kontakt Christian Sørensen på:
Tlf. 4676 9166
E-mail: csalexander@live.dk

Kontingent 2022
Vedlagt dette nummer af bladet følger betalingspåmindelse vedr. det nye års
kontingent. Bestyrelsen har valgt at undlade at bruge girokort fremover, se
venligst teksten i betalingspåmindelsen.
På den seneste generalforsamling den 23. september 2021 blev det besluttet, at der fremover kun skal være én kontingenttakst: kr. 150,00.
Dette fungerer så som husstandskontingent, der også dækker sambo og børn
i en husstand, f.eks. til arrangementer. Kontingentet berettiger årligt til 4
eksemplarer af Egnshistorisk Nyt og 1 eksemplar af Årsskriftet.
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