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Dette majestætiske asketræ står øverst på skråningen ved Langløbets nordlige
løb i Jyllinge, med fjorden som baggrund. Roskilde Kommune havde i nogle år
en konkurrence om ”Årets træ”, og i 2011 vandt dette smukke gamle træ den
ærefulde titel. Træet tilhører ejeren af Nordmarksvej 1, der fik besøg af dommerkomiteen på en smuk dag i september (se side 8).
Asken havde stor betydning for vores forfædre, for ifølge den nordiske mytologi
står verdenstræet Ask Yggdrasil midt i verden og forbinder himmel, jord og
underverden. Alt dette, som hele den gamle gudeverden kredser om med Odin
som overhoved. De gamle nordboere troede, at når asketræet har det godt, så har
verden det godt.
Asketræet har groet i Danmark i over 9.000 år. Det kan blive op til 300 år gammelt, blive 40 meter højt og få en diameter på 1 meter. Det er en meget anvendelig træsort, fordi den er tung og stærk og alligevel smidig. Den bliver brugt til
mange ting, f.eks. møbler, gulve og redskaber - og i gamle dage til buer og pile.
Selv i et af Skuldelev skibene (vrag 5, det lille krigsskib fra år ca. 960 e.Kr.) er
de tre øverste bordplanker af ask!

Branden i bageriet
Det er en kendt del af Jyllinges historie, at bageriet på Bygaden overfor
præstegården (hvor Bygaden 22 ligger nu) brændte engang i midten af
1800-tallet, og at bageren og en tjenestepige omkom. Fortællingen om denne ulykkelige hændelse er fortalt videre i byen gennem generationer.
Med til fortællingen hører også, at der på grund af en uheldig vindretning
føg gnister ned og antændte 7 huse langs stranden. Dengang lå der kun 9
huse, og alle havde stråtag. De 2 huse, der undgik branden, var Havnevej 2
og Langløbet 10. Da husene skulle genopføres, blev det besluttet, at hvert
andet hus skulle have tegltag, kun hvert andet måtte have stråtag. På den
måde var der en bedre mulighed for, at en eventuel brand ikke igen kunne
brede sig så hurtigt fra hus til hus. Nu er der siden bygget mange flere
huse på Langløbet – men når man ser godt efter, kan man med lidt god
vilje stadig se mønstret i denne gamle beslutning.
Egnshistorisk Forening fik en henvendelse fra Ole Sylvester-Nielsen, Himmelev, som har forsket i sin egen
slægtshistorie med udgangspunkt i
Lars Davidsen, gårdejer i Kongens
Lyngby. Under dette arbejde fandt
han historien om branden i bageriet i
Jyllinge, fordi et oldebarn til Lars
Davidsen, Marie Cecilia Thomsen,
var gift med bageren Anders Nielsen,
der indebrændte. Ole SylvesterNielsen gik herefter videre med at
søge oplysninger om branden alle
relevante steder.
I Jyllinge kirkebog står:
Død 15. april 1855, begravet 21. april,
Anders Nielsen 36 år, bager i Jyllinge,
indebrændt.
Død 15. april 1855, begravet 20. april
på Gundsømagle kirkegård, Kirsten
Sørensdatter 23 år, tjenestepige hos
bageren, indebrændt.
I Roskilde Tidende tir sdag den 17.
april 1855 stod der en ganske kort
notits om, at et bagersted i landsbyen
Jyllinge var afbrændt, og at bageren
og en pige indebrændte.
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På Rigsarkivet var der til gengæld
mange flere oplysninger at hente, for i
Lejre Herreds politiprotokol var der
en grundig beskrivelse vedr. afhøringerne om branden. Jyllinge hørte dengang under Lejre Herred.
Der blev afholdt politiforhør på
Lejre Herreds kontor i dagene 16. og
18. april 1855, hvor vidner til branden
var indkaldt og afgav forklaring på,
hvad de havde oplevet.
Forhørsdommeren havde den 15. april
været på brandstedet. Han havde fået
oplyst, at bygningen, der var brændt,
havde bager Anders Nielsen fået opført nogle få år forinden. Der havde
været bolig i den ene ende af huset og
bageri i den anden ende. Ilden var
brudt ud nogle timer efter midnat, og
Anders Nielsen var selv den første,
der opdagede ilden. Han havde været
inde i den brændende bygning flere
gange for at hente ting ud, og han var
inde, da taget faldt ned.
Ved rydning af grunden blev ligene af
Anders Nielsen og hans tjenestepige
fundet liggende ved siden af hinanden, bag disken i brødudsalget nær

køkkenskorstenen.

Derfor valgte
Christian at
Bagersvend Chrispringe ud af
stian Hilkjær var
et vindue i
den første til at
dagligstuen
afgive forklaring.
og løb om på
Han sov i et kamden anden
mer i en bygning i
side af bygnærheden af stueningen for at
huset. Han var
få Anders
vågnet ved at se
Nielsen ud
noget lyse udenden vej.
for, han stod derUdsnit af maleri af F.C. Kiærskou, ca. 1830.
Bagerkarlen
for straks op og løb Ved stranden i Jyllinge. Her brændte 7 af
Hans Chriud. Han så Anders husene samtidig med branden i bageriet på
stian var
Nielsen i døren til Bygaden.
også inde i et
stuehuset, Anders
af værelserne og sprang ud af et vinråbte, at der var ild, og bad Christian
due, kort før taget faldt ned. Men Anhjælpe med at redde indbo og dyr.
ders Nielsen nåede ikke at komme ud.
Christian råbte til de 3 andre, der sov i
Karlene Niels Hansen og Niels Daviddet samme kammer: Bagerkarl Hans
sen forklarede, at de var blevet vækChristian Nielsen og karlene Niels
ket ved Christian Hilkjærs råb om
Hansen og Niels Davidsen.
brand. Da de var kommet udenfor,
De vågnede straks og hjalp med til at
råbte Anders Nielsen, at de skulle
redde indbo ud af huset. Anders Nielredde dyrene ud. Der var 2 køer, 3
sen kom ud med sin kone og deres to
heste og 4 svin. De fik køerne og hebørn, der var 1 og 3 år gamle. Hans
stene ud, men svinene indebrændte,
Christian Nielsen tog børnene og bar
fordi ilden bredte sig meget hurtigt og
dem over til husmand Peder Jørgentaget faldt ned over stalden.
sens hus. Men da det var et hus, der
Nu var der kommet mange af byens
også kunne være udsat for fare, fik
borgere til for at hjælpe, og man bar
konen i stedet børnene over til spækogså bohave ud af et nabohus, hvis
høker Jens Christensen. Lidt senere
ilden skulle brede sig til det.
løb hun tilbage til brandstedet. Senere
bragte hun børnene videre til et andet
Tjenestepigen Kirsten Sørensdatter
hus, der lå længere væk, og da blev
havde sit kammer i vestsiden af huset
hun hos børnene.
ud mod stranden. Hun var blevet vækChristian Hilkjær antager, at han og
ket og var kommet ud, men Christian
Anders Nielsen begge var inde i huset
Hilkjær hørte, at hun råbte, at hendes
ca. 7 gange for at hente inventar ud,
kiste med tøj var derinde. Hun har
sidste gang kom Anders Nielsen med
muligvis forsøgt at redde den, men
noget tøj og bad Christian bære det
har på grund af røg og ild ikke kunnet
ud. Christian måtte gå tilbage på
komme ud igen. Hilkjær og de andre
grund af stærk røg og ild, han råbte til
folk havde ikke hørt hverken Anders
Anders om at komme ud, nu var det
eller Kirsten jamre, og formoder, at de
blevet for farligt.
begge var omkommet ved kvælning.
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Gårdmand Jørgen Pedersen, brandfoged for Jyllinge Sogn, forklarede, at
han var blevet vækket omkring kl. 2
om natten og straks skyndte sig til
brandstedet. Da var huset allerede
omspændt af ild, men taget endnu
ikke sunket sammen. Vinden var ret
kraftig, og der fløj gnister over mod
præstegården på den anden side af
gaden. Det havde regnet om aftenen,
så taget var stadig vådt. Han sørgede
for, at der var folk med spande på
taget, for hvis præstegården blev
antændt, ville ilden sikkert spredes
videre til andre huse.
Dengang var der ingen brandsprøjte,
man kunne blot hente vand i spande
og tønder og hælde det på flammerne.
Og ilden nåede som tidligere nævnt
også at brede sig til husene ved stranden. Først i 1861 kom der en lov, der
påbød en brandsprøjte i alle sogne.
Hvordan er branden opstået?
Christian Hilkjær forklarede, at
Anders Nielsen stod på god fod med
folk, så han var sikker på, at ilden
ikke var påsat. Derimod kunne det
tænkes, at der i forbindelse med udfejningen af bageovnen aftenen før var
fløjet gnister over i noget brænde, der
var blevet til overs fra dagens bagning, og at det kunne have ligget og
ulmet i længere tid uden nogen har
opdaget det. Eller at pigen Kirsten,
som hun så ofte gjorde, havde hentet
ild fra kulhullet under bageovnen i en
åben ildskuffe og da har tabt en gnist.
Tiden efter branden
Enken Marie Cecilia Thomsen fik
bygget et nyt hus med bageri for forsikringssummen og et lån. Der er ikke
nogen tegning af huset, men i Roskilde Brandtaxationsprotokol 1833-1856
står: Huset er 27 alen langt og 13 alen
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bredt (ca. 17 x 8 meter), grundmuret
med tegltag, gulv af træ i 3 stuer, murstensgulv i bageri, køkken og butik. I
butikken er nagelfaste diske og hylder.
Marie Cecilia drev bageriet videre
med hjælp af bagersvende, blandt dem
var Anders Nielsens bror, Frederik
Nielsen.
Marie Cecilia og Frederik er tilsyneladende blevet særdeles gode venner,
for i Jyllinge kirkebog står:
Bryllup den 13. maj 1857 – Lyst 1.
gang den 15. marts 1857.
Ungkarl Frederik Nielsen, 31 år, bager betjent i Jyllinge.
Marie Cecilie Thomsen, 25 år, enke
efter bager Anders Nielsen.
Samme år fortæller kirkebogen endvidere, at de to har fået en søn den 11.
juli 1857.
Han bliver døbt den 22. oktober 1857
og får navnet Anders Nielsen, opkaldt
efter Marie Cecilies første mand, der
også var Frederiks bror.
Ægteparret driver bageriet videre nogle år, men omkring 1862 sælger de det
til en anden bager og flytter til Sæby i
Hornsherred, hvor de køber et bageri.
Desværre bliver Marie Cecilia igen
enke, da Frederik Nielsen dør i 1875,
kun 49 år gammel. Inden da havde de
fået 3 børn mere. I folketællingen
1880 kan man se, at Marie Cecilia
driver bageriet videre, nu med hjælp
af to sønner og en datter.
Mange tak til Ole Sylvester-Nielsen,
der velvilligt har stillet sine notater til
rådighed. Der er bl.a. søgt oplysninger på Rigsarkivet, i kirkebøger og
folketællingslister.

Redigeret af Jette Petersen

Jubilæumsreceptionen
Foreningens jubilæumsreception den 24. marts
blev en rigtig festlig dag!
Omkring 150 gæster mødte op på Fjordglimt og hjalp
os med at fejre 50 års dagen.
Det var så flot med mange glade mennesker, mange taler
og gaver. Heldigvis var vejrguderne med os, så mange
valgte at sidde udenfor i det strålende solskin.

Mange tak til jer alle!

Foto: Ib Nielsen og Erik Steinmann
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Referat af generalforsamlingen den 17. marts 2022
Formand Kjeld Reseke bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer og
gennemgik aftenens program.
1. Valg af dirigent: Niels Løth blev valgt som dir igent og konstater ede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning, herunder bl.a.: For manden aflagde ber etningen
om foreningens aktiviteter i 2021 og frem til denne generalforsamling. Coronanedlukningen lagde fortsat en stor dæmper på aktiviteterne, men det lykkedes at
holde 1 byvandring, 2 foredrag samt en generalforsamling. Der var stor tilslutning til julemødet i december 2021, som desværre måtte aflyses i sidste øjeblik
p.g.a. nye høje smittetal. Der er udgivet 4 stk. Egnshistorisk Nyt samt et Årsskrift i 2021. Formanden annoncerede foreningens 50 års jubilæumsreception
den 24. marts d.å. samt præsenterede Jubilæumsbogen, der udgives i denne anledning. Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab: Kasser er Bir the Tr ampedach fremlagde regnskabet med uddybende bemærkninger, samt besvarede et
spørgsmål fra forsamlingen: Hvordan foregår det med tilskud fra Roskilde Kommune? Svar: Proceduren er, at foreningen søger for 2 år af gangen, og p.t. er
tilskuddet kr. 25.000 pr. år.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen: Ib Nielsen, J ette Petersen
og Robert Tinghøj Hansen blev alle genvalgt. Sidstnævnte dog kun for ét år,
efter eget ønske,
Suppleanter: Eileen Amstrup, Birthe K. Vinner Nielsen og Erik Strand blev
alle genvalgt.
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant: J ytte Chr istiansen og Chr istian
Sørensen blev begge genvalgt som revisorer. Palle Hansen blev genvalgt som
revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af kontingent: Bestyr elsen for eslog uændr et kontingent, kr .
150,- for 2023.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
7. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen for slag.
8. Eventuelt: For manden takkede Chr istian Sør ensen og Er ik Steinmann
for deres store arbejde med Jubilæumsbogen.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at nedlægge sit hverv og takke
forsamlingen for god ro og orden.
Aftenens oplægsholder skulle have været Ib Nielsen, der desværre havde måttet
melde fra. I stedet fortalte Jørgen Aare om Ludvig Ludvigsens digt ”Jeg er født
ved en bred af en smilende fjord” med melodi af Oluf Jørgensen-Værebro. Sangen blev sunget ved en Jyllinge-revy omkring 1940. Jørgen Aare afspillede en
lydoptagelse, hvor vores lokale berømthed, Isabel Schwartzbach, synger visen.
Formanden udtalte til slut en tak til forsamlingen for det store fremmøde og
en god generalforsamling.
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Foreningens kommende arrangementer
Torsdag den 30. juni 2022 kl. 13.00 - Sommermøde og grillfest for
foreningens medlemmer
Mødested: Fjordglimt Café og Kulturhus, Bygaden 28, Jyllinge
Det er med stor glæde, at Egnshistorisk Forening nu igen kan invitere medlemmerne på grillstegt lam og hyggeligt samvær!
Store forandringer er sket, siden vi sidst mødtes her til grillfest. Dengang var
restaureringen af lokalerne netop begyndt, og vi skulle alle have siddet udenfor, ganske som vi plejede. Men så blev det et heftigt regnvejr, og vi fik lov
til at sidde indenfor - her i byens gamle forsamlingshus, der siden blev en del
af Fjordmuseet. Christian Sørensen og Esben Andersen fik alligevel klaret at
stege lammet i tørvejr – under Esbens store medbragte haveparasol!
I år har Christian lovet at være grillmester igen, og der fyres op under kullene
fra den tidlige morgenstund. Vi kan spise indenfor i Fjordglimts hyggelige
lokale, men hvis vejret er til det, kan en del af os også sidde udenfor på terrassen ved bord- og bænkesættene.
Lammekødet er gratis, men tag selv tilbehøret med - salat og brød m.v.
Tag eventuelt også drikkevarer med, men ellers vil der være mulighed for
køb af øl, vin og vand. Tag også selv tallerken og bestik med.
Foreningen giver kaffe og kage, så det skal du ikke selv tage med!
OBS! Arrangementet er kun for medlemmer af Egnshistorisk Forening
plus nærmeste familie.
Tilmelding bedes givet til:
Birthe Trampedach, tlf . 2122 5349,
eller Jette Petersen, tlf. 5040 6146
Senest mandag den 20. juni.

Fra en af foreningens første grillfester

Søndag den 21. august 2022 – Foreningens sommertur
Datoen ligger nu fast, så du kan sætte kryds i din kalender. Turen er stadig
under planlægning, og den vil blive annonceret i alle enkeltheder i næste
nummer af Egnshistorisk Nyt.
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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
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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 14. maj 2022.
Næste nummer udsendes den 6. august 2022.
Artikler, fotos og tegninger i bladet må anvendes
med kildeangivelse og redaktionens godkendelse.

Gundsøegnens
Lokalhistoriske Arkiv

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

Lokalhistorisk Arkiv i
Herringløse

Hvedstrupvej 20, Herringløse
Adgang efter aftale.
Kontakt Christian Sørensen på:
Tlf. 4676 9166
E-mail: csalexander@live.dk

Til opslagstavlen
Torsdag den 30. juni 2022
Sommermøde med grillstegt lam
Søndag den 21. august 2022
Foreningens sommertur
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Fortsat fra forsiden:

Årets træ i 2011:
Besøg af dommerkomiteen fra
Roskilde Kommune med journalist
Peter Olesen som frontfigur.
Lad os huske træernes gamle varsel
om sommerens vejr:
Springer ask før eg, bliver sommeren
bleg (meget sol).
Springer eg før ask, går sommeren i
vask (meget regn).
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Foto: Birthe Jørgensen

