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En beretning om Hartvig Olsens slægt
Hvem er Hartvig Olsen

?
Helsinge, hvor de boede, indtil de
for få år siden flyttede til et hus i
Ramløse, hvor de nu bor. Hartvig
Olsen er nu 87 år. Deres kontakt
med vort arkiv kom således i stand:

Hartvig Olsen er født i Ullerød den
29.sept. 1917 på en lille landbrugsejendom på 22 tønder land, som
han overtog efter sin mor, efter at
hans far tidligt var død.
.
Hartvig Olsen blev i 1946 gift med
Ketty Pedersen fra Nordhøjvej i
Harløse.
Hartvig Olsens ejendom i Ullerød
eksisterer ikke længere, for i 1966
udstykkede han selv størstedelen
af den til byggegrunde. Det er
nogle af vejene med fuglenavne.
Kommunen købte resten af ejendommen, som indgik i industrigrundene på Falkevej. Ejendommens
bygninger blev revet ned.

Hartvig mente, han havde et foto af
en slægtning til deres hjemmehjælper, som han ville vise hende.
Hun så derved hans samling af
fotografier fra Nejede og det gamle
Ullerød og sagde, at de burde lånes
til kopiering til lokalarkivet for Alsønderup og Tjæreby Sogne, som
hun kendte. Hun fik lov til at kontakte arkivleder Lissi Carlsen. På
den måde fik vi fra arkivet kontakt
med Hartvig og Ketty Olsen, som vi
har besøgt nogle gange og lånt
rigtig mange fotos og arkivalier af.

Hartvig og Ketty Olsen købte så i
1966 Birkebjerggård i Laugø ved

Og så kan vi lade slægtshistorien
fortælle.

Hartvig Olsens slægt på Skovlystgård i Nejede
Om Skovlystgård
Man kører ned til gården Skovlyst fra Nejedevej mellem Tulstrup og Nejede.
Vi viser på side 6 et kortudsnit med gårdens beliggenhed. Gården har gennem tiderne været ejet af forskellige slægter og er senest købt af Karin og
Hans Andersen.
Gården fik navnet Skovlyst ved den såkaldte udskiftning af jorden i landsbyen
Nejede i 1776. Indtil da havde gårdene kun numre, og det var jo kongen,
som ejede alle i bøndergårde og forpagtede dem ud til fæstebønderne.
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Udskiftningen bestod i, at man tillagde hver gård et samlet areal af landsbyens dyrkede agre og udyrkede jord. Gårdenes bygninger lå indtil da
sammenklumpet inde i landsbyen Nejede, men der blev med tiden opført nye
bygninger mere centralt på hver gårds jord. Sådan også med Skovlystgård.
Bygningerne er flyttet ud til den nuværende beliggenhed i 1796 eller tidligere,
men de oprindelige bygninger er for længst totalt fornyede.

Om overdrevene.
Til hver landsby hørte der nogle uopdyrkede yderarealer – overdrev kaldtes
de. De blev brugt til fælles græsning for bøndernes løsgående husdyr. Ved
udskiftningen i 1776 fordelte man også overdrevene mellem landsbyens
gårde, så den fælles græsning på overdrevene skulle til at ophøre. Men
overdrevene lå som regel langt fra gårdene og fra disses nye samlede jordareal. Den enkelte gårdmand magtede ikke at opdyrke dem med den tids
redskaber og mennesker og heste, som eneste trækkraft. Der var mere end
nok at gøre hjemme på jorden omkring gårdens bygninger.
Omkring år 1800 begyndte kongen som ejer af gårdene at give gårdene til
fæstebønderne som ejendom mod en beskeden betaling. Bagtanken var
bl.a., at dette skulle fremme produktionen, initiativet, bygningsvedligeholdelsen og skatteevnen, når bonden selv ejede gården, og den antagelse kom til
at holde stik.
Da bønderne nu blev ejere, kunne de skille deres overdrevslodder fra til børn
og svigerbørn som disses ejendom eller sælge lodderne til andre, der havde
mod på at blive nybyggere på aldrig før opdyrket jord uden bygninger.
Sådan opstod ude i det hidtil ubebyggede landskab i begyndelsen af
1800årene de fleste mange små landbrugsejendomme.
Denne lange indledning, som slutter med at fortælle om overdrevslodderne,
har betydning for forståelsen af den følgende del af vores beretning.

Jens Andreasen på Skovlystgård i Nejede
En mand ved navn Jens Andreasen overtog i 1796 Skovlystgård i Nejede.
Han benævntes ”udfløtter”, så gården må være flyttet ud. Han var født i 1765.
Hans forældre var gårdmandsfolk på Stenholmgård i Tulstrup – en af de
bedre gårde i Tulstrup. Hans mor var datter af den navnkundige smed,
Johan Conrad Melling, der boede i Tulstrup midt i 1700-årene og var anset
som naturlæge med overnaturlige evner.
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Jens Andreasens første kone døde 43 år gammel i 1801, men allerede
samme år giftede han sig som 36årig med Margrethe Olsdatter på 23 år fra
den nu forsvundne Blåkildegård i Nejede.
Jens Andreasen selv døde 24 år senere i 1825. Der står, at ” han blev fundet
død på vejen, afkastet af en hest”. Der var voksne børn fra hans første ægteskab, og sammen med Margrethe havde han 5-6 børn, hvoraf den ældste
hed Ole Jensen. Han var født i 1803 og var således 22 år, da hans far døde.
Det er Ole Jensens efterkommere denne beretning videre handler om.
Margrethe Olsdatter sad som 47-årig enke på Skovlystgård efter mandens
død. På den tid krævede arbejdsopgaverne på en gård, at der både var en
mand og en kvinde. Man skulle så tro, at Margrethe Olsdatter havde voksne
sønner nok til mandsarbejdet.
Men hun ansatte en ung mand udefra som bestyrer eller forkarl til at lede og
stå for mandsarbejdet på gården. Det blev den unge Anders Madsen, en søn
fra nabogården, Brunholm i Nejede.
Skiftet efter den afdøde gårdejer, Jens Andreasen, afsluttedes i september
1826. Gården og de løse ejendele tilfaldt enken Margrethe til fuld rådighed,
mod at hun betalte afdødes 4 sønner og 5 døtre i alt til deling 222 rigsbankdaler sølv og betalte boets gæld i øvrigt.

Den 52-årige gårdejerske ægter sin 26-årige bestyrer
15. januar 1830 giftede den 52-årige Margrethe Olsdatter, sig i Alsønderup
Kirke med 26-årige Anders Madsen, som så blev mand på gården – et
ægteskab med en også efter den tid noget usædvanlig aldersforskel.
Margrethe Olsdatters børn med hendes afdøde mand boede på gården
næsten konstant i de kommende år. Efter familieoverleveringen havde den
ældste, Jens Olsen, problemer med at affinde sig med sin jævnaldrende
stedfader, gårdens nye ejer Anders Madsen.
Ifølge folketællingen i 1840 er Ole Jensen dog igen flyttet tilbage til Skovlyst.
Han er stadig ugift og 36 år. Hans mor har nu været gift med Anders Madsen
i 10 år, hun er blevet 60 år og han 36. Historien om de to kan afsluttes med,
at Margrethe Olsdatter døde 78 år gammel. Anders Madsen var da omkring
52 år og blev ikke gift igen. Skovlystgård solgtes i et delvist mageskifte for en
mindre ejendom på Harløse Overdrev, hvor han boede til sine dages ende.
Men nu skal vi tilbage til Margrethes søn, Ole Jensen.
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Ole Jensen overtager en del af Skovlundgårds
overdrevslod bag Nejede Vesterskov
I 1840 giver Ole Jensen afkald på arven efter sin far og kommende arv efter
sin mor. Stedfaderen betaler ham som arv 100 rigsbankdaler sedler. Men 9.4.
1840 tinglyses skøde om, at Anders Madsen, gårdmand, Skovlyst, Nejede,
for 100 rigsbankdaler sedler har solgt en parcel på knap 8 tønder land til Ole
Jensen, søn af den forrige ejer af Skovlyst. Arv og køb gik altså lige op.
I dec. 1840 låner Ole Jensen 100 rigsbankdaler sølv af en mand i Ølsted
mod pantebrev i sin ejendom, der beskrives som ”Parcel med derpå opført
hus, 10 fag, fra Skovlyst, Nejede”. I december er der altså hus på arealet.
Kortudsnit fra 1820, Alsønderup Sogn. De mørke linier er grænserne mellem den jord, der hørte
til den ene landsby og den, der hørte til den anden. Pilen ind i kortet forneden viser det areal, som
dengang hørte til Skovlystgård i Nejede. Pilen, som går ind i kortet for oven, fører ind i den overdrevslod mellem Nejede Vesterskov og Pøleå, som hørte til Skovlystgård. Det var den sydlige del
af denne lod op mod Nejede Vesterskov, som sønnen fra Skovlystgård, Ole Jensen, fik tillagt / købte.
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Andreas og Johanne Olsen bag Nejede Vesterskov
Da Ole Jensen var død overdrog hans enke i 1865 ejendommen til deres søn
Andreas Olsen, mod at hun fik aftægt på ejendommen. Han var født i 1841
og således kun 24 år, og han boede herefter på ejendommen hele sit liv.
Han og hans kone Johanne fik fire børn, som blev voksne. Det har undret,
hvordan de kunne opretholde livet på disse 8 tdr. land dårlig jord. Men han
havde en væv og var derfor tilsyneladende også væver – det mest udbredte
landsbyhåndværk før det maskinvævede tøjs tid.
I 1901 tegnede han løsøreforsikring i ”Den gensidige Forsikring for Rørlig
Ejendom for den mindre Landbostand i Frederiksborg Amt”, kaldet ”Søborgkassen” efter dens stiftelsessted. Dens arkivalier findes i vores arkiv. Det
forsikrede opdeltes i 4 grupper, 1) indbo, 2) redskaber, 3) husdyr, 4) høstede
afgrøder. Heraf nævnes blandt deres indbo en væv med tilbehør til værdi
100 kr, langt det højeste beløb, en indbogenstand var forsikret for. Af husdyr
er der forsikret 3 køer, 2 får, 5 svin, 20 høns, og 4 gæs. Høsten udgør 10
tønder rug, 10 tdr. byg, 5 tdr. blandsæd, 15 tdr. havre, 1000 pund hø og 1000
pund halm. Hesten må være forsikret i en anden lokal hesteforsikring.

Herover Johanne og Andreas Olsen fra deres
Guldbryllup i 1914
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Deres søn Ole Christoffer Olsen, foto fra 1900

.

Ole Olsens skudsmålsbog
I 1800-årene var det en pligt for alle at have en skudsmålsbog, hvis de som
ugifte skulle have arbejde hos andre. Skudsmålsbogen blev udstedt af sognepræsten i en lille bog, man selv skulle købe. I bogens tekstdel er trykt alle
pligter for bogens brug. Så indeholder den et antal nummererede sider, hvorpå der kunne skrives. Uden bogen kunne unge ikke få arbejde, så alle fik en,
når de var konfirmerede og gik ud af skolen som 14-årige.
Man skulle ved både fraflytning og tilflytning have påtegnet bogen hos sognepræsten, efter 1875 hos sognefogeden, i købstæderne hos politiet. Den,
man var ansat hos, skulle ved tjenestens ophør skrive i bogen om tjenestens
begyndelse og ophør og om arbejdets art.
Overtrædelser var truet med store bøder. Værst for bogens indehaver, hvis
bogen blev væk eller der manglede sider i den. De var nummererede og med
bånd om, som sporene af ses nederst. På omslagets bagside var snoren
forseglet med sognepræstens segl.
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Skudsmålsbogen fortæller, at Ole Olsen efter sin konfirmation i Alsønderup
Kirke tjente to år fra november til november hos gårdejer Chr. Nielsen, Brudegård, i Alsønderup, og så i to år hos gårdejer Hans Larsen, Marielyst i Bendstrup.
Så var det blevet 1. november 1898, og Ole Olsen fæstes for et år hos gårdejer Jørgen Hansen, Stenholmgård i Tulstrup, til en løn på 80 kr. for vinterhalvåret og 140 kr. for sommerhalvåret. Fra 1. nov. 1899 til 1. nov. 1900
skulle Ole Olsen have arbejdet for gårdejer Lars Larsen, Harløse, for 70 kr.
for vinteren og 150 kr. for sommeren. Men efter fælles overenskomst sluttede han 1. maj 1900.
Så fik han plads for sommeren 1900 som hotel- og køkkenkarl på Vallø Badehotel syd for Køge. Fotografiet af ham på side 7 er taget den sommer hos en
fotograf i Køge. Han var nu 21 år.

Herunder foto af personale og restauratørfamilien på Vallø Badehotel
sommeren 1900. Ole Christoffer Olsen sidder forrest til venstre.
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Anbefaling fra Ole Christoffer Olsens tjeneste som hotel- og køkkenkarl på
Vallø Badehotel.

Ole Christoffer Olsen på Ullerød Mølles Bageri
Ole Olsen fik fra efteråret 1900 til 1. nov. 1901 plads som bagerikarl på Tikøb
Bageri hos en bagermester med det tyske navn Stahlhut, hvilket betyder
stålhat.
Herefter fik han ansættelse på Ullerød Mølles bageri som brødkusk. Han
kørte rundt med hestevogn og solgte bageriets produkter. Ruterne var i de
første år af 1900-årene meget lange, så han kørte i store dele af
Nordsjælland. Der var arbejdsdage som kunne vare til henad 11 om aftenen.
Møllevirksomhed var oprindeligt ikke et frit erhverv, men monopoliseret Der
var vandmøller langs åer, som kongen gav bevilling til, og der var vindmøller i
købstæderne, f.eks. flere vindmøller i Hillerød. Bønderne have mølletvang, de
skulle køre deres korn til maling i den mølle, der var dem anvist.
Men efter grundloven i 1849 indførtes næringsfrihed. Købstædernes eneret
på handel, håndværk og andre produktioner ophævedes. Fra omkring 1860
var mølleri frit erhverv, og i de næste 30 år byggedes hollandske vindmøller
over alt i landskabet, bl. a. Ullerød Mølle.
Driftige møllere fandt på at indrette bageri, så de tilbød et antal bagte rugbrød for en tønde rugkerner. Men alle de, som ikke selv havde rug, skulle jo
også have brød. Så sendte man brødkuske med hestevogn ud fra møllernes
bagerier. De solgte brød til alle på deres rute. Det var sådan et job Ole Olsen
fik på Ullerød Mølle.
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Ullerød Mølle. Møllen ses bagerst til højre. Mellembygningen er bageriet, som
brændte midt i 1920erne og så blev bageriet flyttet til lige før Ullerød Brugs.

Ullerød Mølle. Fotograferet hen over den nuværende Møllevej, dengang var
denFrederiksværksvejen, som før snoede sig gennem landsby efter landsby,
også ind gennem den gamle landsby i Ullerød..
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Ole Olsen køber jord fra Sophienborg i 1912
For 12.000 kr. købte Ole Olsen i 1912 knap 22 tdr. land landbrugsjord i
Ullerød uden bygninger af H.P. Randrup-Christensen, ejer af Sophienborg.

Indledningen til Ole Olsens købekontrakt fra 1912 på jorden fra Sophienborg.

Bygningerne i Ullerød, som Ole Olsen gik i gang med at opføre på sin jord, kom til at se
sådan ud. Billedet er dog efter at sønnen, Hartvig Olsen, havde overtaget ejendommen.
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Som måske ses på fotoet af ejendommen , lå bygningerne på en stikvej i
nordlig retning ind fra den nuværende Møllevej. Bygningerne forsvandt efter
at jorden i 1966 blev udstykket. Det åbne landskab er borte. Nu er ligger
parcelhusvejene med fuglenavnene på den side af Møllevej.

Ole Christoffer Olsen gifter sig i 1913
Nu var Ole Olsen blevet selvstændig landmand – på skødet på jorden kaldes
han avlsbruger. Nu var det på tide, at han blev gift. Der skulle en kone på
ejendommen, og han havde nu også været ungkarl til han var 34 år.
Han giftede sig med den 3 år yngre Karoline Mathilde Larsen fra Aggebo
i Græsted Sogn, og hun flyttede ind på ejendommen i Ullerød, selv om
bygningerne vist ikke var helt færdige. Måske havde han lært hende at kende
på sin rute som brødkusk.

To brudepar. Til venstre Ole Olsens
søster Lise og hendes mand Peter
Jensen. Boede Karlebo Overdrev,
på Jespervej.

Til højre Ole Christoffer Olsen og
Karoline Mathilde Larsen fra Aggebo Skovhuse i Græsted Sogn, gift i
1913.
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Tilbage til ejendommen og familien bag Nejede Vesterskov

Foran huset bag Nejede Vesterskov. Hartvig Olsens farfar og farmor,Andreas og Johanne
Olsen ved deres guldbryllup i 1914 sammen med deres døtre og sønnen Ole Olsen.

Den fortsatte historie om ejendommen.
Da Andreas Olsen var død overtog Johanne, hans kone, ejendommen, men
overdrog den senere til deres dattersøn Carl Olsen, født i 1896.

Carl Olsen var ugift. Her står han foran huset bag Nejede Vesterskov med
husbestyrerinden Agnes..
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Ægsamler Carl Olsen.
Carl Olsen ses også bagerst på fotografiet på forsiden af dette blad af alle
ved hans bedsteforældres guldbryllup. Han var dengang omkring 18 år.
Hans mor var ugift. Han boede vist sammen med hende det meste af sin
barndom hos sine bedsteforældre på ejendommen.
Udover af landbruget på sin lille ejendom ernærede Carl Olsen sig som
ægsamler – et erhverv, der nok ikke findes mere. Han kørte rundt med sin
hestevogn og opkøbte æg på landbrugsejendommene. Æggene videresolgte
han en gros til detailhandlere, restauratører. bagere og andre, som handlede
med æg eller brugte mange æg. Carl Olsen kom meget omkring på egnen
som opkøber inden for et hestekøretøjs rækkevidde, og han kom rundt, især i
Hillerød, til forretninger og andre, der købte æg af ham. Han var derfor
velkendt af alle.

Ægsamler Carl Olsen i Slotsgade i Hillerød ud for, hvor Den sjællandske Bondestands
Sparekasses filial lå. Det skulle være kasser til æg, der står bag på hans hestevogn.

Omkring 1960 solgte ægsamler Carl Olsen sin ejendom bag Nejede
Vesterskov og flyttede til Hillerød Øst. Køber var familien Wegener,i hvis eje
ejendommen siden har været. Ejeren er nu skuespiller Klaus Wegener.
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Tilbage til Ole Olsen og hans ejendom i Ullerød
Ole Christoffer Olsen blev ikke så gammel. Han døde, før hans børn var
voksne, og hans kone måtte klare ejendommen bl.a. ved børnenes hjælp.
Det var hårdt under landbrugskrisen i 1930erne.
Børnene gik i Ullerød Skole, som var opført kort efter år 1900. I dag er
bygningen beboelse og den har i mange år heddet Askely.

Cykeludflugt i 1928 fra Ullerød Skole. Skolebygningen ses til højre i billedet. Yderst til
venstre, førstelærer Andersen.

Sønnen Hartvig Olsen overtager forældrenes ejendom i
Ullerød.
Hartvig Olsen, der var født i 1917, overtog som ung ejendommen. Efter sin
mors død havde han husbestyrerinde, men giftede sig så i 1946 med Ketty
Pedersen fra Nordhøjvej i Harløse.

Hartvig og Ketty Olsen med deres fire børn..
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Postkort dateret 6.april 1944 fra Axel Jarl, Sophienborgs ejer, til Hartvig
Olsen, naboejendommen. Fotoets motiv er malkningen på Sophienborg, som
var en mønstergård for mælkekeproduktion og –behandling

Axel Jarl skriver følgende bag på kortet til Hartvig Olsen:

” De glædede mig meget med de smukke roser – ligesom De har glædet mig hele
vinteren med deres trofaste deltagelse i undervisningen. Tak skal De have. Vi sender
bud til Dem og lader Dem vide, om der bliver nogle sommer-aften-møder.
Med de venligste hilsner fra Axel Jarl ”.

Væksten i den bymæssige bebyggelse.
Med mekaniseringen af landbruget begyndte en ejendom på godt 21 tdr.
land at være for lille, og da byudviklingen omkring Hillerød nåede Ullerød,
greb Hartvig og Ketty chancen. De stod selv for udstykningen af det meste af
deres jord til parcelhusgrunde og solgte resten til kommunen. De kunne nu
købe en rigtig gård. Det skete alt sammen i 1966, og de købte en gård i
Laugø nord for Helsinge. Deres tilværelse i Ullerød og Harløse Kommune
var slut, og de fik omkring 35 år som gårdejerpar i Laugø, før de solgte og
købte et nyt parcelhus i Ramløse.
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På disse to sider ses: Et luftfoto fra 1937 af landsbyen Ullerød og en noget
yngre kortskitse over Ullerød.
Øverst i billedet ses en del af Hartvig Olsens ejendom, og øverst på kortet
ses den også med vejen fra Møllevej ind til den . På modsatte side af Møllevej ses Ullerødgård på foto og kort. Den ny Tulstrupvej skar langs husene
igennem det åbne areal til højre for Ullerødgård, hvis bygninger er væk, og
vejen kom til at gå langs Ullerød gamle Skole, som ses på fotoet ved krydset,
hvor Møllevej begynder. Ålholmgård lå omtrent, hvor Ålholmhjemmet senere
blev bygget.

Vejen, der kommer ind i fotoets nedre venstre hjørne, gennem krydset i højre
side og løber ud i fotoets øvre venstre hjørne var Frederiksvæksvejen, før
den fra 1939 ved en gennemskæring og anlæg af en ny linie blev ført direkte
igennem fra Højskolen og mod Meløse, hvilket er med på det senere kort,
som er yngre . Så fik den gamle Frederiksværksvej navnet Møllevej, fordi den
længere ude passerer Ullerød Mølle.
På kortet er Ullerød Teglværk endnu med ved siden af højskolen. I dag ligger
Ålholmskolen nogenlunde, hvor teglværket lå, og man kører også ind til
Ålholmskolen ad Teglværksvej. Teglværkets lergrave ses til højre i midten af
kortet. De indgik i kommunens kloakanlæg, og Pølåens løb blev flyttet,
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Man skal tænke sig denne kortskitse drejet næsten 45 grader mod højre, så
passer vejen fra Folkehøjskolen nederst til Ullerød midt i kortet og Møllevejs
forløb til luftfotoet på foregående side.

.
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Mandslinien i Hartvig Olsens anetavle:

Ungdomsbillede af Hartvig Olsen

Tip-tip oldefar: Andreas Hansen, født
1733, Stenholmgård i Tulstrup.
Tip oldefar:Jens Andreasen, født 1765,
Skovlundgård i Nejede.
Oldefar:Ole Jensen, født 1803, Nejede
Vesterskov.
Farfar:Andreas Olsen, født 1841,
Nejede Vesterskov.
Far:Ole Christoffer Olsen, født 1879,
Ullerød.
Søn: Hartvig Olsen, født 1917

Arkivet siger tak til Hartvig og
Ketty Olsen for fotografier, dokumenter og beretninger, som har
givet inspiration, stof og ideer til
at dette blads indhold.

-------------------------------------------------------------------------LØRDAG DEN 1O. SEPT. 2005 ER DER IGEN FAMILIEOG SOGNEDAG I ALSØNDERUP
- et arrangement for alle aldersklasser Beboere fra Tjæreby Sogn er også velkomne.
Aktiviteterne foregår på og omkring Alsønderup Skole og
Idrætsanlæggene der. Om aftenen på Kulsviergården.
Det er lokalråd, foreninger og institutioner i Alsønderup Sogn som går
sammen om dette arrangement. Der husstandsomdeles også senere et
program. Der skriver vi noget mere om vores arkiv den dag.
Vores lokalhistoriske arkiv på skolen i kælderlokale 014 er åben hele
dagen indtil kl. 15. Kig ind og se, hvad vi har, hør om aktiviteterne,
prøv nogle ting. Børn er også meget velkomne og behøver ikke være
ledsaget af forældre. Du kan også ringe til arkivleder Lissi Carlsen i
forvejen og reservere arkivalier fremtaget til gennemsyn. Vi giver
direkte bistand til alle, der søger oplysninger i arkivet.
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