Lokalhistorie
midt i
Nordsjælland
Om slægten fra Brunholmgård i Nejede og nogle af de
sælsomme skæbner derfra

Ældre luftfoto af Brunholm. Gården ligger på Møllerisvej 6 mellem Nejede
og Meløse. Brunholm er den sydligst beliggende gård i Nejede. Den
ligger, hvor Møllerisvej har et skarpt knæk, som skjules bag træerne
yderst til højre. Stråtagene er senere blevet afløst af fast tag.

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 2, maj 2014, 11. årgang fra

Lokalarkivet for

Alsønderup-Tjæreby Sogne
i Hillerød Kommune

-et arkiv for almindelige menneskers historie og egnshistorie-
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Slægtstavle over personerne omtalt i dette skrift.
Blad tilbage hertil en gang i mellem under læsningen.
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Om slægten fra Brunholmgård
skrevet af Ole Blåkilde
Jeg har interesseret mig for gården Brunholm i Nejede. Det er den eneste
gård i Alsønderup Sogn, som har været beboet af samme slægt siden 1776,
og der er vist aldrig solgt jord fra gården. Dette er bemærkelsesværdigt. Og
så knytter der sig adskillige sælsomme skæbner til gården, bl.a. i USA.
Endelig legitimeres jeg en smule til at skrive om gården, fordi jeg har en ane
derfra. En af mine 16 tip tip oldemødre, Margrethe Madsdatter, blev født der i
1796. Hun fik en søn og tre døtre. Sønnen Andreas Petersen blev en af mine
8 tip oldefædre. Han var oldebarn af ejeren af Brunholm, Andreas Olsen, og
fik så navnet Andreas efter ham. Han oplevede fotografiets komme og lod sig
fotografere. Vi har ikke mange så gamle fotos, så her er han. .

Andreas Petersen (1822-1886) slagter, kreaturhandler, pengeudlåner.
Boede på Vester Strødam. Oldeb arn af Andreas Olsen, Brunhiolm.

Og så kan fortællingen begynde.

Brunholmgårds oprindelse
Brunholmgård har siden 1776 ligget på samme sted, som senere har fået
adressen Møllerisvej 6, Nejede. Den var formodentlig med fire længer i
lerklinet bindingsværk, men er nok fornyet i flere omgange. Gården blev
bygget på det sted efter en brandkatastrofe i 1776 i Nejede. Den og fem
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andre gårde, som lå tæt sammen inde i landsbyen, var brændt ned i et
stormvejr.

Brunholms beliggenhed.

Kortudsnit over Alsønderup Sogn. Nederst til venstre står navnet ”Brunholm”, og gårdens
bygninger er markeret lige oven over ” l´et” i Brunholm , hvor der er et knæk på Møllerisvej.

Kongen ejede dengang al jord og alle bygninger i Nordsjælland uden for de få
købstæder, så det var hans gårde, der var brændt i Nejede.
Bøndergårdene var de produktionsenheder, som gav kongen og hans regering nødvendige skatter, afgifter og arbejdskraft. Hver gård blev drevet af en
fæstebonde – en slags forpagter, som altså ikke selv ejede gården.
For at bevare skatter og afgifter og opretholde produktionen måtte kongen og
hans regering tage hånd om at få de brændte gårde i Nejede genetableret.
Regeringen var lige begyndt at planlægge en stor landbrugsreform. Den gik
kort ud på at give hver gård et sammenhængende areal og gøre
gårdfæsteren uafhængig af det landsbyfælleskab, som hidtil havde styret
arbejdet og dyrket landsbyens jord i småstrimler fordelt mellem gårdene.
Nu ville man tilskynde gårdfæsteren til at gøre mere ud af det til nytte for sig
selv (og for at øge landbrugsproduktionen og gårdens skatteevne). Nejede
blev så en lokal prøveklud for den landbrugsreform, man kalder
udskiftningen.
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Regeringen sendte en landmåler ud, som opmålte jorden til Nejede og fordelte den i ti samlede stykker til de ti gårde, det var jo kongens jord. Som
lagkagesnitter nåede spidsen af en del af gårdenes nye areal ind til
bygningerne i landsbyen. Det kaldte man en stjerneudskiftning.

Udsnit af kort fra 1813.

Brunholmgård ligger lige herover. Skellene om gården ses tydeligt. Nejedevej fra Tulstrup
til Nejede er senere rettet noget ud, så den ikke går helt hen til Brunholm, før Møllerisvej
går fra. Man ser forskellen til kortet side 4 .
Dette er et udsnit af et kort over Alsønderup Sogns landsb yer, tegnet i 1813 på grundlag af
udskiftningskortene for hver enkelt landsb y, for Nejede altså fra 1776. Vistnok derfor er
gårdenes b ygninger i Nejede endnu tegnet inde i landsb yen som før b randen i 1776, så
dette kort angiver kun den ny arealfordeling fra 1776 til de ti gårde, samt nogle
husmandslodder hist og her og især samlet syd for Nejede Vesterskov over mod
Alsønderup. Man kan godt se, at fem af gårdenes jord på syd-sydvest- til nordvestsiden
ikke når ind til landsb yen.
Den tykke linje angiver skellet mellem jorden, som hører til henholdsvis Nejede og
Alsønderup og også til nab osognene. Den b ugter sig, hvor Eb elholt Å danner sydskellet
for Brunholm. I de kommende 100 år flyttede ejerne af de gårde, som lå inde i landsb yen,
også deres b ygninger ud på deres arealer.

Der var jo ikke plads til ti arealspidser inde i landsbyen, så fem gårde fik
straks nye samlede arealer, som lå helt væk fra den hidtidige landsby, bl.a.
Brunholm. Da der alligevel skulle bygges nye bygninger i stedet for de
brændte, var det nærliggende, at regeringen så ville have dem bygget ude på
hver gårds nye samlede areal.
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Det var så på den måde Brunholm fik sin placering i 1776 som gården mod
syd længst væk fra landsbyen og med jord grænsende til nabosognene og
Æbelholt å.
Gårdene fik ved udskiftningen hver et samlet areal og blev derved mere
individualiserede. Landmåleren, som forestod udskiftningen, skulle nu give
gårdene navne, hidtil havde de kun numre og blev kaldt efter den, der for tiden var fæster, f.eks. ”Anders gård”. Navnet Brunholm antyder, at der var
arealer, som var eller havde været bevokset med brun lyng. Et ældre kort
placerer også ”Brune Agre” på gårdens østligste jord. Lyng var helt op i
1900årene en almindelig plante på kvælstoffattige sand- og grusbakker her i
Nordsjælland.
Dette var kort historien om den ydre ramme om gården Brunholms opståen
og beliggenhed. Følg også op på det gamle kort på side 8. Her kommer vi så
til beboerne.

Udflytterne
Gårdfæster Andreas Olsen og hans kone Kirsten Jørgensdatter genopbyggede i 1776 gården der, hvor Brunholmgård stadig ligger.
Han var født i 1730 og døde i 1806. Hun var født i Alsønderup ca. 1735 og
døde i 1811. De blev gift i 1756. Forlover var brudens ældre bror, han var
gårdfæster på den senere Gydelandsgård i Alsønderup. Deres far, Jørgen
Larsen Kæmpe, var død der i 1737, 48 år gammel. Hans far var Lars Jørgensen Kæmpe, født ca. 1660. Tilnavnet ”Kæmpe” kom nok af en legemsbygning
over det almindelige på den tid. Med Kirstens gren af slægten er vi tilbage til
lokale aner i 1600årene omfattende alle senere efterkommere fra Brunholm.
Andreas Olsen var 46 år i 1776, da Brunholm blev flyttet ud fra landsbyen efter branden. Han havde allerede været gift i 20 år med Kirsten. Deres to børn,
Kirsten og Margrethe, var født i 1761 og 1771, mens bygningerne lå inde i
landsbyen, før de brændte.
Selvejet
Ved folketællingen i 1801 står Andreas Olsen, Brunholm, anført som ”selvejer”.
Kongens regering var begyndt for et beskedent beløb at udstede ”arvefæsteog selvejer-skøder” på kongens gårde. Det skulle gøre gårdmanden som ejer
mere interesseret i bedrift og forbedringer, når hans børn kunne arve gården,
og han kunne sælge den. Selvejet skulle altså være produktionsforbedrende.
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Skatter og afgifter blev ikke mindre til kongen (staten), som således også
vandt ved ordningen.
En sidehistorie
Andreas Olsens ældste datter, Kirsten, født 1761, blev gift med en Jens
Hansen, kaldt Jens Kromand - hans første kone var enke efter en
kromand i Annisse, derfor tilnavnet. Deres søn, Peder Jensen Kromand, blev på sælsom vis gårdejer på "Lykkeland" i Annisse. Han tjente der, da ejeren, Rasmus Nielsen, pludselig døde. I 1820 giftede Peter
Kromand sig så med enken, Maren Pedersdatter, hvis far i øvrigt ejede
gården Lykkesholm i Nejede. Men hun havde forud for sit andet
giftermål været varetægtsfængslet i Esrom arrest i lang tid for mistanke
om giftmord på sin mand. Hun skulle have kærestet med deres karl,
altså Peder Jensen Kromand, mens hendes mand levede. Hun blev af
mangel på bevis dog ikke dømt for mord og kom som arving hjem til
gården ”Lykkeland” i Annisse, som Peder Kromand så giftede sig til.
Den har været i Marens efterkommeres eje, indtil for få år siden.
Tilbage til og videre på Brunholm
Andreas og Kirstens anden datter på Brunholm, Margrethe Andreasdatter,
1773-1845, blev gift med Mads Andersen, søn af en gårdmand i Ølsted, som vi
ikke ved andet end navnet om. Denne svigersøn, Mads Andersen, og hans
kone, Margrethe, overtog senere Brunholm. Efter folketællingen i 1801 tjener
han endnu hos hendes forældre på Brunholm og er gift med datteren. Han
angives at være 38 år, hun 28 år, en aldersforskel på ca. 10 år. Vi ved ikke,
hvornår svigersøn Mads Andersen og hans hustru overtager Brunholm, men
svigerfar Andreas Olsen døde i 1806 og svigermor i 1811.
Efter denne anden generation på Brunholm, Margrethe Andreasdatter og
Mads Andersen, kender vi til fire børn.
1) Margrethe Madsdatter, 1796 – 1855,
2) Anders Madsen, født ca.1803, tjente en enke og ejer af Skovlystgård
i Nejede og blev gift med hende, da han var 26 år og hun 52.
3) Peder Madsen, ved vi for tiden ikke mere om.
4) Ole Madsen, f. 1812.
Der fortælles nu noget om de to af dem, nr. 1 og 4, som fik betydning for
Brunholmslægtens videreførelse på Brunholm og andre steder her i
Alsønderup sogn.
En ny sidehistorie
Datter Margrethe Madsdatter blev i 1819, 23 år gammel, gift med slagter Peder
Jensen fra Meløse. Han havde netop købt et husmandssted på Møllehøj, ”Rolighedshøj”. Møllehøj Huse var en del huslodder, som blev udlagt med ca. 4
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tdr. land hver i sydspidsen af landsbyen Alsønderups jorder efter byens udskiftning. ”Rolighedshøj” var op til vor tid ejet af Harly Larsen, Møllehøjvej 3,
matr. nr. 19 af Alsønderup By, og ejes vist nu af hans søn, Gert Larsen.

Udsnit af nyere matrikelkort. De mange inddelingsstreger af de enkelte ejendommes jord er
b onitetsinddelinger til ejendomsvurderingen, og dem skal vi ikke her lade os distrahere af.
Der er tre sorte markeringer i højre side af kortet. Den nederste markerer ejendommen
”Rolighedshøj” på Møllehøj, matrikel nr. 19. Peter Jensen køb te en del jord til, b l.a. de to
arealer, der er en sort plet på ovenover. Nogle år efter hans død b lev hans yngste datter gift
med Niels Olsen fra Holmegård i Nejede. Han købte så ”Rolighedshøj” af sin svigermor. Han
udlejede fra 1885 jord til Alsønderup Skyttekreds, som havde skydeb ane der i over 100 år.
Deres ældste datter, Karen, b lev mor til den senere meget omtalte Ole Peter Jørgensen.

Tilbage til Peder Jensen Slagter og Margrethe på ”Rolighedshøj”.De fik fire
børn. Peder Jensen døde allerede i 1840. Fra disse fire børn nedstammede
mange lokale mennesker. Jeg har nævnt deres søn, min tip oldefar, Andreas
Petersen. Nævnes skal også deres datterdatter Maren Kirstine Olsen, født i
1863, som i 1893 giftedes "tilbage" til Brunholm med sin grandfætter, Ole
Jensen, som nu var blevet ejer af Brunholm. Mere derom senere.

Nu tilbage i tiden til Brunholm til 3. generation dér
Margrethe Andreasdatter og hendes mand Mads Andersens yngste søn, Ole
Madsen , født i 1812, blev i 1845 gift med pigen Kathrine Jensdatter, f. 1826 i
Tjæreby Sogn. Hun var datter af gdr. Jens Sørensen, Sonnegård i Harløse.
Ole Madsen og hans 13-14 år yngre kone, Kathrine Jensdatter, overtog så
Brunholm efter hans far - Mads Andersen. De fik fire børn.
1) Margrethe Madsen, f. 1847, blev gift med gdr. Hans Olsen, Findholm,
Meløse. L. Lyngby sogn (de fik 10 børn, og der er en masse efterkommere).
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2) Søren Madsen. Han blev ved giftermål gårdejer i Jordhøj ved Hørup i
Slangerup Landsogn.
3) Ane Kirstine Madsen, f. 1849 - hende fortælles der senere meget om
4) Karen Madsen, f. 1854, blev gift med gdr. Peder Larsen, Gørløse.
Gdr. Ole Madsen døde på Brunholm allerede i 1862, kun 49 år gammel. Børnenes alder var nu: Margrethe 15, Søren 14, Ane Kirstine 13 år, Karen 8.
På et tidspunkt, vi ved ikke hvornår, henter enkekonen Kathrine sin 10-11 år
yngre bror, Hans Jensen fra Sonnegård i Harløse, til Brunholm som medhjælp.
Der var brug for en mand på gården, og enkekonen giftede sig ikke igen.

Ægteskab mellem moderens 29-årige bror Hans Jensen og
hendes 17-årige datter Ane Kirstine Madsen.
Hans Jensen må have været rask på mere end én måde, for i følge kirkebogen
for Tjæreby Kirke bliver den 29-årige Hans Jensen, Nejede, den 5. april 1867
gift med Ane Kirstine Madsen, hans 17-årige niece og datter af hans søster,
som ejer Brunholm.
Ane Kirstine føder allerede sit første barn den 2. august 1867, hvoraf vi kan
regne ud, at hun må være blevet gravid sidst i 1866 og altså nok var gravid i
femte måned, da hun blev gift.
Vi ved intet om omgivelsernes reaktioner på dette usædvanlige ægteskab, men
det må jo have været lovligt for en mand at gifte sig med sin søsters datter.
I 1869 overtager Hans Jensen og hans kone så Brunholmgård efter hendes
mor. Datteren, altså Hans Jensens kone og niece, Ane Kirstine havde nok en
fædrene arv, et beskedent beløb, stående tinglyst i gården. Vi ved, at moderen
nu kom på aftægt hos sin yngste datter i Gørløse.
Ane Kirstine og Hans Jensen fik fire børn.
1. Anna Kathrine Jensen, født 2.8.1867.
2. Niels Olsen Jensen, altid kaldt Ole Jensen, født 21.10. 1868. Han købte i
1893 Brunholm, så vidt vides på tvangsauktion. Derom senere.
3. Kirstine Madsine Jensen, f. 1871,
4. Peder Jensen, (1877-1946), ugift, boede vist på Brunholm en del af livet.
Brunholms ejer, Hans Jensen, dør imidlertid allerede i 1882, kun 46 år gammel.
Hans ældste søn, Ole Jensen, er 14 år, sønnen Peder kun fem år, og døtrene
15 og 11 år
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Brunholm i enken Ane Kirstine Jensens
ejertid fra 1882 til 1893 og hendes ”uægte”drenge
. Ane Kirstine Jensen, født Madsen, sidder nu som kun 34-årig enke på
Brunholm. Hun arver gården, mod at hendes fire børns fædrene arv tinglyses
som gæld i gården, indtil de kan få arven udbetalt, når de bliver myndige.
Sådan var sædvanen dengang. Det var altså penge, som ikke nødvendigvis
var til stede, men som ejeren af gården til sin tid skulle udrede, en
omstændighed som her får betydning for gårdens og slægtens videre historie.
Ane Kirstine Jensens og Hans Jensens ældste datter og søn var som nævnt 15
og 14 år, da han døde. De har formodentlig bidraget til gårdens drift.
Derudover har enken på et tidspunkt ansat en ung mand fra Pølemosen i
Annisse, Ole Peter Jørgensen, en slægtning. Hans mor var en 25 år ældre
kusine til Ane Kirstine.
I årene fra 1885 til 1890 skete der det usædvanlige, at enken Ane Kirstine
Jensen, Brunholm, fødte fire drengebørn, som hendes for længst afdøde mand
jo ikke kunne være far til. Derfor måtte de ikke få hans efternavn, Jensen, men
fik så hendes ungpigenavn, Madsen. Deres mor var født ind i Brunholmslægten, ikke indgiftet i den, så også disse drenge havde aner bagud som alle
andre af slægten. De fire drenge var:
1. Carl Peter Madsen, født i 1885. Hjemmedøbt, fremstillet i Frederiksborg
Slotskirke 21/3 af enken Ane Kirstine Madsen af Nejede, Barnets fader ikke
oplyst. Kom som voksen til at bo i Grejsdalen ved Vejle og havde måske en
kro. Fik ingen børn.
2. Anders Frederik Madsen, født i 1886.” døbt 3/4 i Tjæreby Kirke af moderen.
Udlagt som barnefadder: Ole Peter Jørgensen, Annisse.”
Gudmoder og faddere: Peter Larsen og hans hustru i Gørløse (hun var
moderens søster), ungkarl Ole Peter Jørgensen, Annisse (barnets fader),
ungkarl Jens Olsen Jensen og pigen Ane Christine Jensen af Nejede ( barnets
18 årige og 19 årige halvsøskende).
3. Niels Christian Madsen, født i 1888. ”Døbt 30/4 i Tjæreby Kirke af gdr. Hans
Jensens enke, Ane Kirstine Madsen af Nejede. Udlagt barnefader: Ole Peter
Jørgensen, Pølemosen, Annisse.”
Faddere: ungkarl Jens Ole Jensen (barnets 20-årige ældre halvbror), Jens
Jørgensen ( en slægtning til Ole Peter Jørgensen), Peder Nielsen og pigen
Ane Christine ( barnets halvsøster).
4. Alfred Madsen, født 14/10-1890, døbt i Tjæreby Kirke 28/1 1891.
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I kirkebogen står: ” Søn af gdr. Hans Jensens enke, Anne Kirstine Madsen, 41
år. Som barnefader udlagdes ungkarl Ole Peter Jørgensen af Annisse.”
Blandt faddere til Alfred var nu afbygger Lars Jørgensen, Annisse ( far til den
ugifte barnefader,Ole Peter Jørgensen), en fætter til moderen, og en
N.P.Jørgensen, København, og endelig barnets 19-årige halvsøster, Kirstine.
Det er forvirrende, men sætter tanker i gang at nævne disse mange navne på
faddere. Børnenes far, Ole Peter Jørgensen, bor øjensynlig ikke på Brunholm,
men hjemme i Pølemosen i Annisse, da de tre sidste fødes. Han er altså
næppe flyttet ind på Brunholm. Han vedkendte sig faderskaberne og er oven i
købet en af fadderne ved dåben af sin søn Anders, noget højst usædvanligt, og
hans far står fadder ved den yngste, Alfreds dåb.

Dette foto skulle være af Anne Kirstine Madsen. Jeg har vist det til Cecil Madsen i USA,
hvis far, Alfred Madsen, havde fortalt, at det var hans mor i Danmark.
Hun var født i 1849 og kunne godt være b levet fotograferet i sådan en dragt.

Moderen (enken Anne Kirstine) og Ole Peter Jørgensen kunne have overvejet
ægteskab, selv om han vist var 14 år yngre end hun. Men hun havde fire børn
fra ægteskabet med sin afdøde ægtefælle, Hans Jensen. Hvis hun giftede sig,
skulle hun skifte de børns fædrene arveparter med dem. De var tinglyst i
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Brunholm. Det var økonomisk næppe muligt for hende at udrede de penge.
Hun klarede kun at skifte med sin ældste datter, da denne senere blev gift.

Kom Brunholm på tvangsauktion ?
Hendes søn, Jens Olsen Jensen,(altid kaldt Ole Jensen, og det kaldes han
fremover i dette skrift) var nu voksen og gik vist hjemme på gården. Han var
ikke fadder ved dåben af Alfred og var som 22-årig måske ikke så tilfreds, da
hans mor som 41-årig fik endnu et barn, Alfred, med Ole Peter Jørgensen.

Ungdomsfoto af Ole Jensen som soldat.

Da Ole Jensen var gammel nok, krævede han sin fædrene arv og vistnok også
sine to yngre helsøskendes fædrene arv udbetalt af moderen. Det kunne hun
ikke og blev vistnok erklæret konkurs. Brunholm gik tilsyneladende på tvangsauktion, og det lykkedes Ole Jensen at købe sin fædrene gård, bl.a. ved lån fra
sin mosters mand på Findholm i Meløse og fra købmand Aabye i Hillerød. Det
var vist i 1893. Han giftede sig næsten straks med Maren Kristine Olsen, født i
1863, fra ”Rolighedshøj”, Møllehøj. Hun var hans grandkusine, for de havde et
par oldeforældre på Brunholm til fælles.
Sin mor ville Ole Jensen ikke have boende på gården længere, Sammen med
sine fire små drenge flyttede hun hen til sin bror i Hørup i Slangerup Landsogn.
Alfred var kun tre år. Den ældste var lige begyndt at gå i skole.
Der var tilsyneladende ikke mere kontakt til Ole Peter Jørgensen i Annisse,
som senere overtog forældrenes ejendom i Pølemosen og giftede sig og fik en
datter, Martha. Hun blev gift med vognmand Emil Hansen, Pølebroen. Ole
Peter Jørgensen fortalte aldrig et ord om de fire drenge fra Brunholm til sin
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datter, svigersøn og børnebørn. Lokale ældre folk, som kendte hertil, tav også
diskret.
Vi ved ikke rigtig noget om. hvad der i de kommende år skete med drengene
og deres mor, efter at de var flyttet til Slangerup Landsogn, men efter syv år
dør moderen i år 1900 kun 50 år gammel, benævnt som husbestyrerinde i
Kirkelte i kirkebogen for Karlebo Sogn, som angiver hun blev begravet i
Alsønderup.
Hendes børn med Ole Peter Jørgensen var mindreårige mellem 15 og 10 år
gamle. Efter loven dengang påhvilede deres forsørgelse tilsyneladende deres
hjemkommune, hvor de var født, Det var Alsønderup. Vi møder dem nu ved
folketællinger som plejebørn på gårde her og ved deres konfirmationer og for
de ældste snart anført som tjenestedrenge.
Alfred blev i år 1900 som ti-årig plejebarn hos afbygger Lars Hansen på
Bybjergdal i Nejede, vist nu Skovmosegård.. De var omkring 50 og havde ikke
hjemmeboende børn. Alfred har gået i Tulstrup Skole, gennem Nejede Vesterskov. Han blev konfirmeret i Alsønderup Kirke i 1904. Anders og Niels Chr.
Madsen er registreret senest i Alsønderup som 16-årige tjenestedrenge. Begge rejste de tidligt til USA. De havde ingen nær familie, som holdt på dem.
På et tidspunkt var de mælkemænd i Chicago, for vi har fotos derfra. De
amerikaniserede deres navne til Andrew og Chris og hjalp Alfred med at
komme tll USA og finde arbejde.

.
Andrew eller Chris som mælkemand i Chicago – vognen ligner dem i danske b yer dengang.

Chris kom som 29-årig amerikansk soldat under 1. verdenskrig til Frankrig og
blev vist såret. Han købte senere en farm i South Dakota og holdt travheste og
kørte løb rundt om. Han var ugift og døde 1971, 84 år gammel.
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Andrew blev frugtavler i Californien og gift med Anna Viola, vistnok en dansk
kvinde. De fik ikke børn. Han døde i 1968, og de blev begravet i Santa Cruz.
Om de før udvandringen havde kontakt til deres meget ældre halvbror, Ole
Jensen, på Brunholm ved vi ikke noget om, men da Alfred i 1925 og Anders
med hustru kort efter 2. verdenskrig kom til Danmark fra USA, var det på
Brunholm hos Ole Jensens søn, Niels Jensen, de boede.
Nu tilbage til Ole Jensen på Brunholm
Ole Jensen overtog Brunholm i 1893 og giftede sig straks med sin grandkusine
fra Møllehøj, Maren Olsen. Det gik ham trods gæld ganske godt. Han klarede
sig uden at behøve at sælge af gårdens jord. Han tog del i det offentlige liv til
gavn for andre mennesker.
Allerede i 1889 kom han med i bestyrelsen for Alsønderup Skyttekreds og
nåede at blive både kasserer og formand. Han var i 1897 med i den stiftende
bestyrelse for Alsønderup Forsamlingshus, som opførtes det år. Han var med til
at stifte den lokale venstreforening og var i mindst en fem-års periode indvalgt i
Alsønderup sogneråd. Da elektriciteten kom i 1923 ved Andelsselskabet Strø
og Holbo Herreds El-forsyning med administration i Helsinge, måtte brugerne
organisere sig i transformatorforeninger. Der var tre transformatorer i Alsønderup Kommune. Ole Jensen var formand for den ene og dermed også medlem
af selskabets repræsentantskab. Han var vist også indvalgt i bestyrelsen for
Egholm Andelsmejeri i Meløse.

Ole Jensen, døb t Jens Olsen Jensen, udsnit af foto af sognerådets fem medlemmer.

Ole Jensen og Maren Kirstine fik seks børn, som blev voksne.
1) Hansine Oline Jensen, født 31.8.1894. Flyttede til København.
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2) Niels Jensen, født 1.11.1896. Overtog Brunholm, vistnok i efteråret 1927.
Faderen Ole Jensen købte nu hus til sig selv på Vibekevej i Hillerød.
3) Erna Emmy Jensen, f. 14.10. 1898. Rejste til USA. Fik en søn.
Var i 1962 i Danmark for at hente penge og et spisestel, hun havde arvet.
4) Hans Jensen, f. 26.10. 1899. Rejste til USA.
5) Ole Peder Jensen, f. 8.8.1902. Boede i København,
6) Gerda Jensen, f. 16.11.1905. Boede i København. Var gift.
Om Erna og Hans i USA ved vi ikke noget. Om Hans Jensen er fortalt, at han
skulle giftes med en datter fra Egerødgård i Tulstrup. Ejeren skulle da være en
tilflytter, som var guldsmed. Dagen før brylluppet skulle bruden have fortalt
Hans, at hun engang havde født et barn. Så aflyste han brylluppet. Når hun
havde skjult det for ham, kunne hun gøre det samme om andet, og han kunne
ikke stole på hende. Senere rejste han til USA. Sognefoged H.P. Pedersen,
Annisse havde været på Slangerup landbrugsskole sammen med Hans og
mødte engang i Hillerød ham og hans far, Ole Jensen, da Hans var hjemme fra
USA. Faderen fortalte, han ville købe en gård til Hans, men Hans sagde, at så
solgte han den igen, for han skulle tilbage til Amerika. Hvad han foretog sig i
USA, og hvor han opholdt sig der, var han ikke meddelsom om.

Niels og Karen Jensen på Brunholm
Det var vist i efteråret 1927, at Ole Jensen solgte Brunholm til sin ældste søn,
Niels Jensen, som i 1925 havde giftet sig med Karen Nielsen, datter af Jens og
Margrethe Nielsen, fra Hejreholm i Bendstrup Herunder Karen og Niels med

deres første barn, Ole, født i 1925. Samme år fik de besøg på Brunholm af
Alfred Madsen fra USA, 35 år og ugift. Han havde vist været mælkemand i
Chicago, havde arbejdet i Canada og Alaska og boede vist fra 1922 i Clark i
South Dakota. Han havde også bokset som amatør. Alfred var i 1925 meget
opsat på at få sin 22 år ældre halvbror Ole Jensens yngste datter, Gerda, med
til USA. Hun var en smuk ung pige på 20 år. Men hun kom ikke med ham.
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Tilbage i USA havde han en farm i Clark i South Dakota, hvor han giftede sig
i 1930 som fyrreårig med en lokal, ung pige på 18 år. Mere derom senere.
Herunder til venstre Alfred Madsen fra USA og til højre Niels Jensen på Brunholm i 1925.

Mere om Ole Peter Jørgensen og hans datter Martha

Alfred Madsen havde vist aldrig haft kontakt til sin b iologiske far, Ole Peter Jørgensen, her
fotograferet med sin datter Martha og her placeret på samme side som Alfred. Alfred og
Martha vidste intet om hinandens eksistens som halvsøskende, men er der ikke en vis
lighed mellem dem, trods b illedernes b eskedne kvalitet ?

Ole Peter Jørgensen havde overtaget sine forældres ejendom i Pølemosen i
Annisse, var blevet gift, og havde altså fået datteren Martha. Hun blev gift med
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vognmand Emil Hansen. De fik vist den byggegrund af hendes far på nordbredden af Pølåens udløb, hvor de byggede det hus, hvorfra han drev sin
vognmandsforretning. Mange husker, at der en tid senere var ishus på stedet,
drevet af deres datter, Gurli Andersen.

Tilbage til Brunholm
Kontakten mellem Niels Jensen på Brunholm og hans søskende var vist i
mange år ret begrænset. Vi ved for lidt, til at kunne fortælle mere om dem.
Niels og Karens børn fik vist derfor også begrænset viden om dem.
Efter anden verdenskrig fik Karen og Niels Jensen besøg fra USA på Brunholm af Niels Jensens halvfarbor Anders Madsen (1885-1964) og hans kone,
frugtavler på Stillehavskysten i Californien. Om de kom med skib eller fly ved
vi ikke. Med de skulle jo tværs over USA fra vestkyst til øst.. De havde ingen
børn. Hustruen hed Anna Viola. Formodentlig var de også i Grejsdalen og
besøge hans storebror Karl, hvis han endnu levede. De to havde hele livet
brevvekslet og skrev begge rimelig korrekt på dansk.

Anders”Andrew” Madsen og hustru fra USA ved hjemrejsen. Niels og Karen fulgte dem hertil.
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Karen og Niels Jensen ved deres sølvb ryllup i 1950 .

Niels og Karen fik syv børn, alle fik”Brunholm” som mellemnavn. Herunder er
alle fotograferet. Det var, da man fejrede Karens forældres guldbryllup på
Hejreholm i Bendstrup. Deres søn, Karens bror, Aksel Nielsen, havde overtaget
Hejreholm efter dem og holdt festen.

Fra venstre: Stående: Ole, Gert, Frede og Hans. Siddende: Karen, forældrene Niels og
Karen Jensen, Peter og Erna.

Niels Jensen døde alt for tidligt af mavekræft. Sønnerne Gert og Frede overtog
så sammen driften af Brunholm. Ingen af dem fik børn. Deres mor, Karen, blev
boende og holdt hus for Gert til sin død i 1998. Frede giftede sig i en sen alder,
men er nu enkemand. Efter Gerts død i 2010 er han Brunholms ejer.
Ole Brunholm Jensen boede i mange år ved Kregme, Var gift med Aase
Meldgaard. Han døde i 2013.
Karen er enke efter tømrer Helge Madsen, Lille Lyngby. Hun har ingen børn.
Sønnen Hans blev ved ægteskab gårdejer ved Silkeborg. Fik tre børn.
Erna bor i Skævinge, var gift med Helge Møller Olsen og har tre børn.
Peter har en gård i Kapelskov i Meløse. Han arbejdede samtidig i mange år i
HHM-Byg, men er nu pensionist. Han er gift med Inge Nielsen fra Ramløse.
De har tre børn:
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Jan Brunholm Jensen, overkonstabel og ejer af flere gårde, bor Bomosegård i
Skærød.
Henrik Brunholm Jensen, har havemaskinforretning i Fredensborg, bor på
gården Mølleris på Møllerisvej i Meløse.
Susanne Brunholm Jensen. Er gift og bor i Hørsholm, har to børn.
Beretningen fortsætter på bladets bagside.
Stor tak for sponsorstøtte i 2914 til Lokalarkivet fra
Entreprenørfirmaet Brødrene Jørgensen I/S, Klostergården, Frederiksværksgade 168, 3400
Hillerød. Tlf. 4821 0428. Fax 4821 0458. Mobil 4826 2804 (Henrik). Mobil 2146 2805 (Steen )
Nordtag A/S v/ direktør Jørgen Simonsen, Mestervangen 7, 3220 Græsted.
Tlf. 48 36 36 36, fax 48 36 36 30, w ww.nordtag.dk
Thorkild Jørgensen VVS Aps., Aut. VVS-installatør, Ryagergårdsvej 3, Annisse, 3200 Helsinge.
Tlf. 48 79 13 60, mobil 20 11 85 57.
G. D. A. , tøm rer- og snedkermester Gert Dyrløv Andersen, Torsholms Allé 8, Tulstrup,
3400 Hillerød. Tlf. kontor 4828 5550, mobil 2028 9950, fax 4828 6746
Tøm rer Lodberg Aps., Syrenvej 1, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 34. Bil. 21 28 68 29.,
Fax. 48 28 65 36.
Kontorland A/S - Alt Til Kontoret.
Industrivænget 15, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 25 36 66.- http:/// w ww.kontorland.dk
DanBolig, Søderberg/Nielsen Aps. Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 21 11,
Fax 48 24 21 11. E-mail: Hilleroed@danbolig.dk
Joan & Ole Starks Gårdbutik. Harløsevej 164, Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 4824 6361.
Hallum Electric, Aut. El-installatør, Tulstrup Have 9, Tulstrup, 3400 Hillerød, Tlf, 4828 7813.
Mobil 22 90 78 13, w ww.hallumelectric.dk E-mail: fh@hallumelectric.dk
Harløse V V S, Aut. Gas-, vand- og sanitetsmester, Harløsevej 172, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 25 04 49 www.harloesevvs.dk E-mail: vvs@harloesevvs.dk
HHM Ejendom m e A/S v/ direktør Hans Henrik Mortensen. Ejendomsudvikling og rådgivning.
Krakasvej 7 C, 3400 Hillerød, Tlf. 48 26 48 00. w ww.hhmejendomme.dk.
Ullerød Superbrugs. Midt i Lokalarkivets m edlemskreds, Start dagens indkøb tidligt – vi åbner
alle hverdage og lørdage kl. 7.00. Frederiksværksgade 119, Ullerød, 3400 Hillerød. Tlf. 4826 0289.
Dines Jørgensen og Co. A/S ,Rådgivende Ingniører F.R.I. Kirsebæralle 9-11,Ullerød, 3400
Hillerød. Tlf. 48 26 06 66. e-mail: dj@dj-co.dk - w ww.dj.-co.dk
P.M. Belægning, Brolægnings-, flise- og anlægsarbejder v/ Palle Madsen, Ravnsbjergsbjergvej
16, Nejede, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 69 44, biltlf. 23 25 05 06, fax 48 28 69 53,
Støtteforeningen for Alsønderup Sogn
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Oprettet i 1988 – ikke kun for medlemmer – alle er v elkomne
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4 gange årligt, altid 20 sider, eget tryk. Redaktør:Ole Blåkilde, e-mail oleblaakilde@mail.tele.dk . . Modta-gere: Medlemmer, sponsorer. presse, Hillerød Byråds medlemmer, andre arkiver m. fl. Eftertryk tilladt
med kildeangivelse..Økonomi: Arkivet drives af ulønnede for medlemskontingenter, gaver, sponsortilskud
og indtægt ved arrangementer. Hillerød Byråd yder arkivlokaler, men søges ikke om kontante tilskud.

Alfred Madsen og hans efterkommere i USA
Alfred Madsen drev sin farm i staten South Dakota som blandet landbrug, som
han havde lært i Danmark. Han fik to døtre og en søn. Han nævnte aldrig med
et ord, at han havde været i Danmark i 1925. Han havde megen kontakt med
sin bror, Chris, som havde en farm i nærheden. På mit spørgsmål svarede
sønnen Cecil, at Alfred, talte amerikansk uden nogen udenlandsk accent.
Sønnen Cecil Madsen (1931-2006) boede i South Dakota, hvor jeg besøgte
ham en week-end i 1990. Han havde et nærmest saneringsmodent hus i
byen Sioux Falls. Han havde haft fem børn og arbejdede på en lokal
papirvirksomhed, vist i et lavtlønsområde. En af sønnerne, Alfred Madsen,
opkaldt efter sin farfar, boede dengang hos ham. Han var fængselsbetjent.
Cecil Madsens ældste søn hedder LeRoy Madsen og bor i Piere, hovedbyen i
staten South Dakota. Han kom til Danmark den 10.5. i år med sin kone, Patsy.
De boede i Annisse hos Ole Blåkilde til den 16.maj, og kørte så til Jylland. Hans
kone har danske forfædre fra Jylland.
Der er en stolthed hos dem over deres danske forfædre, som afgjorde, at deres
første rejse til Europa skulle gå til Danmark.
Tekst: Ole Blåkilde. Layout og illustrationer: Henrik Wittchen og Lissi Carlsen.

Foto af LeRoy og Patsy Madsen fra
South Dakota i USA. Han blev født i
1955. Under deres ophold i Danmark
var de heldige at blive indbudt til
sølvbryllup på Bomosegård i Skærød,
hvor Jan Brunholm Jensen og Randi
fejrede deres sølvbryllup en tirsdag
morgen kl. 7, og hvor de traf alle de
fremmødte medlemmer af Brunholmslægten. Det var en stor oplevelse for
LeRoy og Patsy. I USA fejrer men
normalt ikke sølvbryllup. Jan og Randi
havde forud vist dem rundt på Brun20
holm.
Det var også en stor oplevelse
for LeRoy, fordi hans farfar, Alfred
Madsen, blev født på gården der i

