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Jyllinge Lystbådehavn sover nu sin dybe vintersøvn. I november måned er
langt de fleste både taget på land og sikret mod storm, frost og sne.
Men sejlerfolket kan allerede nu begynde at glæde sig til foråret, når havnen
igen bliver fuld af liv og arbejdsomhed - og se frem til at få bådene i vandet
og komme ud på fjorden igen!
Anlæggelsen af havnen startede i 1969 med plads til 100 både, og den er siden
vokset til en stor havn med plads til ca. 400 både.
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Eva Drachmann på Gundsøgård
Det begyndte næsten som et eventyr,
da Holger Drachmann mødte den
smukke 16-årige Vilhelmine. Den
unge Holger viste tidligt talent for
både at male og skrive, og satsede på
at skabe sig en kunstnerisk levevej.
Men efter nogle turbulente ungdomsår, mest i det københavnske natteliv,
tabte hans far tålmodigheden med
ham. Den gamle professor Drachmann gav sin søn valget mellem enten
at blive sendt til Amerika og skabe sig
en fremtid der, eller blive sendt til en
ø i Danmark for at vise, hvad han duede til som kunstmaler. Holger valgte
Bornholm! Første gang, han så Vilhelmine, var han fortabt – og skal have
sagt: ”Hende – eller ingen anden”.
Hun var meget smuk, nærmest en sydlandsk skønhed, og datter af Michelle
og Thomas Erichsen som nr. 10 ud af
en søskendeflok på 12. Familien boede i Laksegade 7 i Rønne – et fint
1800-tals hus, der nu hører under
Bornholms Museum.
Han skrev digte til hende, og de spadserede lange ture sammen. På turene
var der dog altid en anstandsperson til
stede, ofte Kristian Zahrtmann, den
senere så berømte kunstmaler. Han
var barndomsven med Vilhelmines
bror Christian – og også selv forelsket
i Vilhelmine. En aften havde Holger
overtalt nogle skuespillere, der var i
Rønne for at give ferieforestillinger,
til at synge serenader under den udvalgtes vindue. Et held, at Vilhelmines far var stokdøv!
De forlovede sig, da hun var 17 år.
Herefter rejste hun med til København
og blev godt modtaget af både Holger
Drachmanns forældre og af hans vennekreds. Holger rejste på inspirationsrejse til England i sommeren 1871, og

2

da han
vendte
hjem i november,
var han
fyldt 25 år
og behøvede ikke
længere
sin fars
samtykke
til ægteskab. Så gik Vilhelmine Erichsen.
Maleri af
det stærkt
med at blive Kr. Zahrtmann
gift, og Vilhelmine måtte lyve sig 2 år ældre
overfor præsten i Gentofte Kirke!
Den 4. november 1874 blev Eva født,
men da var deres ægteskab allerede
ved at gå itu. Vilhelmine var ulykkelig, Holger
forsømte
sin lille
familie og
levede igen
det frie bohemeliv. I 4
år levede de
hver for sig
uden at se
hinanden.
Vilhelmine
havde dog
Holger Drachmann
stadig kontakt til Holgers forældre, der boede i
Bredgade i København.
Endelig blev skilsmissen bragt i orden, og Vilhelmine giftede sig med
Valdemar Hilarius-Kalkau i 1878.
Han var et medlem af deres vennekreds og havde trofast og forelsket
ventet i kulissen. Efter brylluppet flyttede Vilhelmine og Eva ind til ham på

Gundsøgård

Gundsøgård i Gundsømagle. Valdemar adopterede Eva, og hun voksede
op med hans efternavn.
De første år på Gundsøgård
Eva erindrede den første tid på Gundsøgård som harmonisk. Da var de
økonomiske bekymringer ikke så store, som de siden blev. Valdemars far,
som var godsejer, havde købt Gundsøgård til sin søn. Men han døde pludseligt uden at nå at have sikret, at der
også skulle være en solid kapital at
drive gården for. Fra at være en rig
mands forvænte søn måtte Valdemar
nu selv arbejde hårdt i den store bedrift, og Vilhelmine ligeså med husholdningen. Naturligvis havde de
hjælp både ude og inde, men bare ikke
nok, der var ikke råd til det. Gården
var både for lille og for stor, begge fik
et slidsomt liv. De fik 3 børn sammen:
Carl Johan (1879), Helene (1881) og
Eigil (1885).
Mødet med skik og brug i byen
Kort efter, de var blevet gift, mødte en
dag en ”bedemand” frem i stadstøjet
og aflirede en indbydelse til en gårdmands begravelse. Han sluttede af
med: ”Og så skulle jeg spørge, om fru
Kalkau på fredag ville komme og være med at vaske og klæde liget og lægge det i kiste.” Vilhelmine rejste sig
med alle tegn på afsky og sagde på
uforfalsket bornholmsk: ”Nej, det ved
Gud, jeg ikke vil.”

- De blev
ikke siden
bedt med til
begravelse i
Gundsømagle!
Grydehøj
Eva fulgtes
ofte med sin
stedfar i marken. Han
lærte hende
Valdemar
at kende og
forstå blomster Hilarius –Kalkau
og dyr, vind og
vejr, og vakte hendes interesse for
oldtidskundskab. På egnen er der
mange spor efter oldtiden, flinteflækker og skåltegn i dyssernes store overliggere.
Og så var der Grydehøj, der lå på naboens mark. En af gårdens tidligere
ejere havde gravet i højen for at finde
den store gryde med guldpenge, som
efter sagnet skulle findes der, men han
”blev slagen med sygdom”. Da hans
søn overtog jorden, ærgrede det ham,
at den store høj lå midt på en god
mark og tog plads op for mange skæpper korn, så han gav sig til at pløje
rundt om den. Men så blev hans bedste ko syg og døde. Næste efterår vovede han igen at formindske højen
med nogle furers bredde, og atter døde et par køer. Så lod han højen være i
fred.
Sct. Hans aften brændte der bål på
toppen af højen. Ungdommen fra
Gundsømagle dansede i kæde omkring flammerne og røgen. Karlene
stangede ind i ilden med lange lægter,
så tjæretønden bragede og gnisterne
føg – og børnene stod på gærdet og så
til.
Hejnstrupgård
Da Evas ældste bror skulle fødes, blev
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Eva bragt over til nabogården Hejnstrupgård, til hr. og fru Sommer, hvor
hun ofte kom. Ægteparret var ikke
helt unge, de var barnløse og glade for
Eva. Hun var helt tryg ved at skulle
sove derovre, selvom hun lå og anstrengte sig for at holde sig vågen for
at høre den hvide hingst, der hver nat
ved midnatstid galoperer over gårdspladsens stenbro. Den historie kendte
alle de gamle husmænd og deres koner, som kommer ned for at malke.
Der er ingen tvivl om dens eksistens,
dens billede står i gips på kakkelovnen i spisestuen, og de gamle på egnen udtaler gårdens navn som
”Hingstrup”.
Gulddyssegården
En gang hver sommer gik Eva og hendes mor på besøg hos sognefogedens
på Gulddyssegården, en lang travetur
ud på den anden side af Gundsømagle. Sognefogeden hed Jørgen Andersen og hans kone hed Ane. Ane Jørn
Ans` var en fin og spinkel kone, blid
og sagtmodig, men med en fornem
myndighed. Man sagde, at hun var
den eneste, der kunne styre den hårde,
koleriske mand. Hun var iklædt en
sort, ulden kjole fra middag og resten
af dagen, og hertil et sort forklæde.
Der sad en lille guldnål i den hvidpibede halslinning og hun havde altid
hue på. Den var sort til daglig og ved
sorg, havde sølvnakke om søndagen,
men guldnakke til de store begivenheder. Hun havde alle vindueskarme
fyldt med sjældne potteplanter, fuchsier, engelske pelargonier og sære
kaktus og sukkulenter, som sønnen
Jens, der var gartner på Knuthenborg,
sendte hjem til sin mor. Eva og Vilhelmine gik beundrende og begejstrerede fra vindue til vindue og fik mange stiklinger og aflæggere med hjem.
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Hanne fra Jyllinge
Da den yngste bror, Eigil, var lille,
havde familien ansat en ung barnepige
fra Jyllinge. Hanne var datter af fisker
Jens Nielsen og hans kone Ane. Når
Hanne havde været hjemme i Jyllinge
på en søndag, medbragte hun altid
Familie-Journalen i sin bylt med rent
vasketøj. I bladet stod der ofte et digt
af Holger Drachmann, som pigerne
læste sammen i smug – enten i barnekammeret eller ude på vandretur med
lillebror i barnevognen. Det var forbudt at nævne Holger Drachmanns
navn på Gundsøgård, så pigerne følte
sig næsten som et par forbrydere.
Hanne giftede sig med smed Peter
Petersen i Jyllinge, og de fik 3 børn:
Anna, Christian og Vilhelm. Datteren
Anna fortæller i sine erindringer:
”Min mor kom som 14-årig ned på
Gundsøgård hos proprietær Kalkau og
var barnepige til den yngste søn Eigil.
I mange år kom han ridende herned til
mor og ønskede hende glædeligt nytår.”
Ålekisten
Der hørte en ”ålekiste” til gården, og
der hørte et skøde til den fra Frederik
den 3.’s tid. Ål fra Roskilde Fjord gik
op i Hove Å til Gundsømagle Sø, og
på deres vej tilbage mod fjorden og
ynglepladserne i Sargassohavet blev
de standset af 3 stigbord og tvunget
gennem en lille åbning ind i ålekisten,
hvor de blev fanget. Det var en god
forretning, som kunne indbringe omkring 2.000 – 3.000 kr. om året, og
ålene blev primært solgt i København.
Men den gav også problemer med
naboerne, fordi opstemningen af åen
forårsagede oversvømmelse på deres
enge og laveste marker, med ballade
og sagsanlæg til følge. Så udgifterne
til sagførersalærer kunne godt formindske indtægten for ålene betyde-

ligt. Når Evas stedfar tabte en sag,
blev han aldeles uomgængelig overfor
sin familie, han havde et heftigt temperament.
Støbejernspumpen
Gårdens gamle støbejernspumpe var
gået itu. Lars Smed fra Gundsømagle
blev tilkaldt, og han maste og reparerede og satte til slut pumpens ”hjerte”
på plads igen og gik hjem til fyraften.
Men det havde ikke hjulpet det mindste, der kom intet vand, lige meget
hvor mange slag røgteren end pumpede. Intet vand på en stor gård med
mange dyr, det går ikke, og der måtte
sættes store anstalter i gang. Vandvognen, som ellers kun blev brugt om
sommeren, når køerne stod på græs,
måtte findes frem. En karl og et par
heste måtte tages fra markarbejdet og
sættes til at hente vand fra åen. En
anden karl smed træsko og sokker og
stillede sig ud i det kolde vand i åen
for at øse vandet op i spande. Der
skulle mange vognfulde til, inden der
var nok til dyr og mennesker, og vores
far blev nervøs og gnaven over forsinkelserne i marken.
Så blev der sendt bud til brøndsætteren i Roskilde. Der var endnu ingen
telefon, så det foregik med brev over
Ølstykke og København, og svar måtte afventes, inden brøndsætteren kunne afhentes med alle hans remedier.
Brønddækslet blev fjernet, så den dybe brønd lå åben, det var koldt og
uhyggeligt. Et stillads af svære bjælker blev rejst over åbningen, og heri
blev et spil anbragt med en stor spand
i en jernkæde. Brøndsætteren gik op i
spanden med store støvler på, der nåede ham op til livet. Eva så med angst
og bæven den modige mand forsvinde
i jordens indre – mon han omtrent
kom ned til kineserne på den anden
side af kloden?

Men nu var det så heldigt, at brøndsætterens datter, Marie, i den periode
var ansat som Evas ældste brors barnepige, og hun kunne forklare Eva alt
om sin fars arbejde i brønden.
Det tog flere dage at få brønd og pumpe i orden, og brøndgraveren sov på
klidloftet om natten.
Haverne i Gundsømagle
Næsten alle haver i byen var skilt fra
gaden ved et stengærde, hvor der voksede svaleurt under syrenbuskene, og
der lugtede så hyggeligt af modne
æbler og mødding. Per Hermans pæren, den særlige Gundsømagle pære,
der stadig dyrkes, bliver også nævnt i
Evas erindringer. Alle de dejlige
blomster fyldte hver plet af jorden:
Pæoner og roser, liljer og riddersporer, duevogn og brændende kærlighed.
Og så sommerblomsterne, som blev
sået hvert forår, blandt dem var resedaen den vigtigste. Konerne i Gundsømagle skar altid den samme buket,
hvad enten den var til dragkisten i
stuen, eller når de lørdagsaften gik på
kirkegården og plantede den i et blikkræmmerhus eller en sennepskrukke
på graven.
Stine Lars Pers
Hun blev for det meste kaldt for Stine
urmagers, fordi hun var gift med urmager Lars Pæsen. Hun kom af og til
og hjalp til på Gundsøgård, og vi børn
var meget glade for hende. Hun havde
en god forstand og et naturligt, værdigt væsen, selv overfor Valdemar.
Han regnede egentlig ikke bønder for
ligemænd, men væsener, der stod omtrent mellem husdyrene og herremanden. Men Stine behandlede han, som
om hun var en af vore egne. Stine
havde efter sin konfirmation tjent hos
sognefogedens på Gulddyssegården,
og alt, hvad hun kunne, havde hun
lært der på gården af Ane Jørn Ans`.
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Stine kunne lave mad, og navnlig
og passe godt på, når grisene begyndkunne hun bage. Tre, fire gange om
te at indfinde sig. At tage imod dem,
året kom hun ned til os og bagte en
befri dem for den fine hinde og lægge
hel dag. Fantastiske sandkager og
dem til at die hos soen. Når de alle var
”halve måner” fyldte med sveskekomfødt, faldt der ro over det hele, og sopot. Og de måtte vare
en fik en ny, moderlig
længe, for at regninog veltilfreds tone i de
gen fra købmand
lyde, hun gav fra sig.
Schade i Roskilde ikke
Vores hverv var endt,
skulle blive for stor.
og vores far kom for at
hente os. Han tog lygAt hjælpe til på
ten, og vi vaklede søvngården
drukne efter ham over
Ud på vinteren, når
gården. Vi børn blev sat
køerne fældede, blev
til dette arbejde, som
vi børn ofte sat til at
ellers blev gjort af de
strigle dem. Af nødgamle husmænd, men
vendighed blev der
de boede jo i Gundsøsparet på alt, også på
magle og var ikke på
strøelsen sidst på vingården om natten. At
teren, når det kneb
Eva Drachmann
sætte
en røgter eller en
med halmen. Den fugtige
karl
til
at være svinepasgødning satte sig i kager på køernes
ser gik bestemt ikke an, det var at delænder og lår. Koen stod veltilpas og
gradere ham.
gumlede, mens vi kappedes om, hvem
der først kunne fremvise sin ko med
Afslutning
rene lår. Skiftevis med at strigle – det
Vilhelmine Hilarius-Kalkau (1852 –
var den sure pligt – fornøjede vi os
1935) og Valdemar Hilarius-Kalkau
med at rulle bolde. De kan kun rulles i
(1851-1925) fik 10 fredelige år i
den tid, koens hårlag sidder løst, og
Næstved, efter at de havde solgt deres
det går sådan til: Man dypper hånden i
sidste gård ved Herlufmagle.
vand, river lidt hår af, som man beholEva Drachmann (1874-1954) boede
der inde i hånden og begynder at rulle
på Gundsøgård, fra hun var 4 til hun
den lille hårklump rundt på koens sivar 17 år. Hun havde arvet sin fars
der og ryg. Klumpen vokser og antakunstneriske åre. Som billedkunstner
ger hurtigt kugleform, inden længe
har hun bl.a. lavet plakatdesign for
har man en nydelig rund og elastisk
Politiken, og Nordjyllands Kystmusebold. Når den er tørret ved kakkelovum ejer en række af hendes tegninger.
nen, er den tæt og fast som rigtig filt.
Hun er begravet på Mariebjerg KirkeDet var også almindeligt, at mine søgård i Gentofte.
skende og jeg blev sat til at passe på
Jette Petersen
Kilder og fotos:
en so, der skulle ”fare”. Vi blev sat
”Vilhelmine, min mor” af Eva
ind i båsen med en tændt staldlygte
Drachmann.
for at passe på, at hun ikke åd sine
”Erichsens Gård i Rønne”, Bornholms
grise – det er meget almindeligt, især
Museum.
for en ung so, der får sit første hold
Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv.
grise. Det gjaldt om at holde sig vågen
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Foreningens kommende arrangementer

Julemøde
Torsdag den 8. december 2022, kl. 19.00
i Laden, Jyllinge Præstegård
Bygaden 23, Jyllinge
Julen står for døren, og vi glæder os til at byde vores medlemmer
hjertelig velkommen til foreningens traditionelle julemøde!
Det bliver en aften med dygtige Alice Kildsgaard ved klaveret, så vi
får lejlighed til at synge med på de kendte og elskede julesange.
Vi skal have en hyggelig julefortælling, med et lille strejf af julens
skik og brug - og overtro.
Ib Nielsen har igen i år arrangeret en munter julekonkurrence, med
mange præmier til de dygtige vindere!
Ind i mellem er der dækket op til kaffebord med julegodter og
hjemmebag.
Prisen er 30,- kr. pr. deltager.
Tilmelding senest den 1. december til:
Birthe Trampedach, tlf. 2122 5349, eller
Jette Petersen, tlf. 5040 6146

Egnshistorisk Forening
ønsker alle vores
medlemmer
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår
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Nationalpark Skjoldungelandet og
Jagtforeningen Jyllinge Holme havde
den 11. september et flot arrangement
ved den gamle fiskerihavn i Jyllinge:
”Fjordens dag”. Mange mennesker kom for
at nyde dagen, få smagsprøver, se og føle ål
og krabber i kriblekrable bassinerne, klappe
fårene - og meget andet!
Jagtforeningens jolle sejlede hele dagen i
fast rutefart til Lilleø, så ca. 200 mennesker
fik lejlighed til at gå i land derovre.
På billedet er det Birthe Trampedach fra
Egnshistorisk Forening, der demonstrerer,
hvordan man spinder Fårelaugets uld til
strikkegarn.
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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 8. december kl. 19.00
Foreningens julemøde
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