Udpluk fra foredragmed overheadsom færgefaræns
historie og bidrag af Ame Sv. Nielsentil
bogen:Rørvigegnensnatur-,erhvervs-og kulturhistorie.

F,{RGEFARTENS IIISTORIE
Ilundested - Rørvtg Færgen
Der var engang,sadanbeg5mder
alle eventyr,her er der dog ikke tale om et eventyr,men om
nogle fremsynedebrødrehvis initiativer blev af stor betydningfor Rønrig.
FraElmsdalsgårdeniNørrevang-dererenudflytærgårdfraomkring
1840iRørvig-stammerdet
hele!
Fra omlcring1860bode der på gårdenet ægtepargårdejerLars PeterNielsen(f, 1843)og hans
hustruSidseMarie Nielsenf. Hansen(f.1847)somstammede
fuNalJ<e.De fik fem sønrnerNiels,
Jens(f.1873),Hans(f.1878),Peter(f.1880)og Lars.
FIdIica frr EI,ilEDAI^SGI{NDf,N
f.U6 l&{3i}.Iåld.e4l4Bl9l3
IanFeferNielsenf l0/1 lt43iRøviqd.2016 1927-Sids€Mari€flåns€,

NielsNielsen .)

Gådejer"funggård",SemfiskerogtønreriRffvig;

I.us Nidsm

Ove,mgEknodabgårdsrved frd€rcm død.

JensNielsen *)

f. lE73 d. 1918- Al€xandraCh$€n f. l0Æ 1878d. Z1n 1915.
D€r€sbfrn bl€v s€n€r€alCioiær€rogbestyrebesmedbmmer

PeterA.Nielsen*)

f.l4l4 tE80 d.30/8 1966- EInaO{s€n f.24/3 1887d,.29/41969.
DeressemWem€rNielsenf. l0l4 1916d- 301121997var i
in&il a'fbænddsen1/l 1980.
en lmg årrækkerdirdrtø i færgeselskabet

FlansA Nielsen rr f8/3 lE?E d25l4 lXl4 - Erma Clnrseaf.2ll8 1EE0d.l2l9 1954.
I
_I_
SvendANielscn f.26181902d.30n $74.

,
Helge C.LNielsen f. gfg tgl I d. ca.1988.
fnnnand for bestyrelsen i emlang årrække indtil 1976.
I

,#,Hffi,?f,iffiffi,ffiffi,friili
*) Stifter,eaf Kcshageselskabef
og llunke&Rørvig

Færgien

Niels blev ferst tmrcr" dereftergåtd€j€"pa "Øretætggfifr"og sen€tre
fisker i Rørdg.
Lars- denyngste-overtoggården,somhanpåsinegamledageoverdrogtilsinyngstedatterOda
og hendesmand Børge Madsen.De tne andretog til København,hvor de hver især startede
idetflansogPeteråbnedefonetinger,ogJensshrtde farstsomkok
indenforfødevarebranchen"
for derefterat drive e,nfødevarefab'rik.

De glemte aldrig Rønrig, og de tog jævnlig hjem til familien på Ehnedalsgården.

Elmedalsgårdenmed Lars Nielsen omkring 192A.

Turenhjem skullenormaltforegåover Roskilde- Holbæk- Nykøbing.Dettevar besværligt,og
derfor tog manjernbanenen del af vejen til Hundestedog derefterhestevogn,og hyredeså en
fiskerbådtil at sejle sig over,hvilket var n€mmereog hurtigere.Det var i periodenomkring I 9I 5.
Jenrbanenfra Hillerød til Hundestedblev færdigbyggeti 1917.
Før den tid, d.v.s.i dampskibenes
tid, havdeDFDS en lille damperved navn "Issefiord" i fast
rutefartmellem Københavnog Nykøbing.Påturen gerulemIsefiordensmundingstoppedeman
maskinenfor at tageimod passagerer
fra ro- og sejlbåde,der mødtesmidwandsfra henholdsvis
Rørvig- og Hundestedsiden.
Dajernbanenblev ført frem på beggesideraf Isefiorden,stoppede
dampskibsdrifteasamtidigmedat dennyedrivkraft diesel-/eksplosionsmotoren
holdt sit indtogi
skibsfarten.
der nu boedei København,har
BrødreneJens,Hans og Petervar driftige f,orretningsmænd,
sikkert,når debesøgtefødegårdenog overnattedei karlekammeret,drøftethvilke mulighederder
var for erhvervsmæssig
udvikling af Renvig.
De tre brødre og broderen Niels, der havde Øretanggård,slog sig sammenog startede
"SELSKABET FOR UDSTYKNING AF KATTEGATGRUNDE VED RØRVIG (Korshage)"
meden aktiekapital,på 100.000lff. - detvar mangepengedengang.Selskabetopkøbæi 1916fra
fire gårdei Nørrevangca.250tdr. landhede-og engarealerpåKorshageog disponeredeover en
kyststrækningpå ca. 3 km. mod Kattegatog ca. 3 lon. mod Ise$orden.Selskabethavdekontor i
Københavnhjemmeprivat hosPeterNielsen,der boede Nønrebrogade
171.
I sarnarbejdemed overretssagførerJ. Bitsch startedebrødrenei 1916 "Hundested-Rørvig-

Motorskibsfart",der skulle drive passagerhafik,idet brødreneblandtandetgemeville forbedre
til de grunde,manpåtænlteat udstykkepå Korshage.
transportrnulighederne
Det nystafredefærgeselskabstartedei l9l7 med fisker Chr. Petersensmotorbåd"Haåbet",og
ved Svendborgbyggedet45 tonsstore
samtidiglod selskabet,på WebersVærft i Gl.Hestehauge
og
havde endybgangpå6 fod. Detteskib
fod
lang,
15
fod
bred
motorskib"Korshage",dervar 60
kunnemedføre140passagerer.

Den førstefærge"Håbet".
indtil1927. Somskibsførerblev
Med detteskib bestredselskabettrafikken i sommermånedeme
ansatkaptajnLaurits Larsenog som billettør Chr. Pedersenogsåkaldet CristenPæsen.Skibet
cykler og nogetgods.Somet kuriosumkan
transportere
kunneudoverpassagerer
kx.
i
alt
ca.
20.000,ruten
i
1920
indsejlede
oplyses,at
var detplanen,at rutenskullehaveanløbspladspå kystenved Korshagearealeme,
I begyndelsen
som
d.v.s.,derhvor Isørekolonienligger i dag,såledesat dervar let adgangtil Korshagearealerne,
til
det var meningenat udstykke sommerhusgrunde.
Der blev kun udstykketå grunde,og planenmed anløbspladspå Korshageblev dog heldigvis
opgivet og i stedetanløbden lille færgeRørvig havn.
JensNielsen,der nok var den mest initiatiwige af de tre brødre,dødei 1917,men de to andre
brødreHansog Peterfortsattede planer,der var påtænkt.
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Regnskabetfor 1921.
Ælerede i 1922 forhandlede man md rnotororganisafionemeom indsættels€ af en
Overfartenskulleforega
automobilfærge,derogsåskullekunaeoverførejemUanevagsepåruten.
og 2 ture daglig i resænaf året.
hele åretrundt med 4 ture daglig i somme,rmånederne
Færgenmåtteaf hensyntil overførselafjembanevognevær€ret stor,hvorfor der skulle bygges
broklappermedjernbanespr og sporareali Rørvig havn. Færgenvæ pfrtænktat lravesailrme
størrelsesomfærgerneFredericia-Stribog Middelfart-Snoghøj.Af hensyntil je'mbanevognene
skulle færgenværeca 30 meterlang og haveenbreddepå ca. 8%meterog en dybgangp&ca.2
meter.

Man anslog,at en sådanfærgekurmebyggesfbr ca. 140.000,-kr. Indretningaf færgelejeri såvel
Hundestedsom Rørvig var beregnettil ca. 44.000 kr. Det vil sige, at man havde samlede
på ca. 200.000kr., der skulle forrentesog afskrives.
startomkostninger
Planernemåtteopgives,da alle var klm over, at tiden endnui*fte var inde til medheld at kunne
etablereen sådanforbindelse.

w,#*:Y

Billettør Christen'?æsed'medPeterog HansNielsenpå Håbeti 1922.
mellemHundestedog
11927startedeimidlertid "A/S Rødbyhavn"enautomobilfærgefo6indelse
Rørvig. Dettesketeudenat der i forvejenhavdeværetforhandletmedbrødreneNielsenog bag
deresryg. "A/S Rødbyhavn",derogsåhavdeenfærgeruteandetsted"indsattedamperen"Rigsø",
formentlig en tidligere stenfiskerbåd,der var ombygget.Den kunne medtageca. 7 biler, men
næsteningen passagerer.Til- og frakørselmed biler var megetvanskelig,da dettemåtte ske
gennemsideportene.
De to ruter konkurreredestærkti 1927medtab for beggetil følge.
I løbet af sommerenkom der forhandlingerigang mellem selskaberne,da beggeparter søgte
ministeriet om tilladelse til at indrette færgelejei Rørvig. Forindenhavde "A"/SRødbyhavn"
afsluttretoverenskomstmed Hundestedhavn om enerettil at etablerefærgelejei Hundested.
PådettetidsprmkthavdeHanssg PeterNielsenalleredetagetinitiativ til at ladeskibskonstnrktør
JacobSørensenudarbejdeet fi.rldtmoderneog tidssvarende
Kongstedog vandbygningsingeniør
færgeprojekt.
Ministeriet indtog det standpunkt,at kun en af parternekrmnefr fageleje i Rørvig havn, og

pæternemåtted€rfor blive e,nigeom, hv€m der skulle drive færgenrten.
Resultatetaf forhandlingernemellem de to parterblev en aftale,hvor uAlS Rødbyhavn"skulle
meir i kontralctmbetingedebrødren€Nielsen sig dtryl*eligf af hensyntil
drive færgefarte,n,
Rønrigsfiemtid, at nA/S Rødbyhavnuskulle indsætteen fuldt modernefærge,der var indrettet
pemontrafilqsombrødreneNielsensrute
således,at der vartagethensyntil dengennemgående
medStatsbaneme
ogHillerød-Frderiksværk-Rmdestd
havdeoparbejdetigennemet samarbejde
Jernbane.
indgådennekontrakt,
idetdehavdesat
Detvarmedsorgi sinde,atHansogPeterNielsenmåtte
en ærei - udenøkonomiskgevinst- at opretholdeforbindelsensom de havdehaft i ca. 10 fu.
Dette på gnrnd af deresnæretilhørsforhold til Rørvig ligesom de udviste stor interessefor
udviklingen af Rervig til turist-, sortmerttus-og badeby.
Denøkonomiskerisiko i 1927var stor,idet budgettetfor prcjektetvar påomking 200.000kr., og
forholdenetvang derfor brødreneNielsentil en overenskomst.
Detviste sig senereo
at nA/SRødbyhavnoikke havdei sindeat opfylde de i over€nskomstenaf
Ilans og PeterNielsenstilledebetingelser,idet manville beholde"Rigsø"somfærge.Brødrene
Nielsen forlangte imidlsrtid konhaktenopryldt" men da "A/S Rødbyhavn"hverkenville eller
kunne stille garantierfor en forsvarlig personbefordring,blev der efter diversefothandlinger
indgaeten ny kontrakt.
i de,nnyekontraktskr,rlle"A/S Rødbyhavn"holdeop medat drive færyefart
Ved bestemmelserne
mellem Hundestedog Rørvig, og brødreneNielsen betalt€herfor et beløb på 12,000kr., og
samtidigforpligtede "A/S Rødbyhavn"sdirektion og beslyrelsesig til aldrig - hverkendirekte
i færgeforbindelsemellennFlalsnæsogOdsherredogilfteblot
ellerindirekte- atværeinteresseret
mellem Hmdestedog Rørvig.
Efter indgåelsenafdeir nyekontakt søgtemanministerietom tilladelsetil at etablerefærgelejeri
Rørvig (Statshavn)og Hundestedhavne,og efter de forhandlingerder havdeværreLmeddelte
ministerietapprobation.
ForindenhavdebrødrcneNielsen dog væretså&istige at bestille en fbrge, og køle,ntil de,nne
- var
blev lagtjul eaften1927.Færgen- der specieltvar beregnettil overfartenHundested-Rørvig
tegnetaf skibskonstruktcrKongstedog var lidt af en sensationdengang.Færgenblev bygget på
105BRT. Færgsnvafors5netmedenB&Wdieselmotoraf
FrederikshavnSkibsværftogrrålte
helt ny konseuktionmd tykforstøvning og havdeenmotorkraftpå 150HII der gavenfart pa9
knob. Der var plads til ca 250 passagererog 15 biler. Dækket der var 23 meterlangt, var
forstærkeLsåder ogsakrmnemedtagsshmgelastbiler.
Færgenblev søsatden27.marts1928og fensteprøveturforegik den28.april 1928vedFrederikshavn og sarnmedag overtogdetnye rederi færgen.
Færgen"Korshage"sejledeud på sin fursætur den 16.m{ 1928,og dengangvar det såledesat
medskibsklokken,somtegn på"at
kaptajnLarsenog senereJensPeterskullegive afgangssignal
broHappenskulle hæves..
J. Bitsch
Derefterblev der i t928 af Hansog PeterNielsen i samarbejdemed overretssagfcner
n
færgefart.
Hundested-Røtrvig
KORSHAGE
der
skulle
drive
oprettet"A/S

Selskabetindgik samarkjde med jembanerne, såledesat derkunne løsesgennemgåendebilletter
fra DSB stationer til og fra Rørvig, ligesom banemesbestemmelserom billigbilletter blev tilhårlt
af færgeselskabet.Endvidere indgik rederiet aftale med postvæsenet,om at færgen skulle være
postførende - postkasse ombord -, hvilket gav færgen ret til at føre splitflag med posthorn og
krone i øverste felt.
Aktionærkredsen bestod igennem årene af Hans Nielsen, PeterNielsen og brødrene havde
også overdraget en aktiepost til deres bror Niels, men da han af økonomiske årsagerønskede
at sælgeaktieme, blev denne aktiepost delt imellem Hans Nielsens sønner Svend og Helge
Nielsen os PeterNielsens søn VemerNielsen.

Endvidse havdebsrn€neefterJensNielsen- der dødei 1918- fret enaktiepost,me,ndisscbavde
ftiet en andenandel.Denneaktiepostvar halvdelenaf derl somdenHansog PeterNielsenhver
havde.Dette for at bibeholdeen økonomiskedeling, der tidligere havdeværetimellem de 3
hødre, rne,ndog således,at bømenekrm løb denhlvc risiko.
JensNielsenpåbegyndæumiddelbartfør sin død opfønelsenaf sommerhusetnlynghuset"alias
"Bømsres Hus', nre,noplevedeikke, at det blev Migbygget i 1918. Santidig havde Hæs
af sommerhuset.Fjordglimtuoder ligeledesblev færdigbyggeti
Nielsen påbegyndtopfømelsen
1918og PeterNielsenboedeom sofilmereni "Gyvelbo". Æle huseer beliggendepå Korshage.
Færgeselskabets
fue besyrelsebestodaf:
PeterNielsen(Fonnand) m/sommerhusetGyvelbo
Hans Nielsen

ml sornmerhusetFjordglimt

&eretssagfører J. Bitsch
GrossererV. PaludanNielsen
Driftsbest5nerKuhlman (H-F-H Jembanen)
Sene,te
blev besgnelsenændretog i en langårrælkg indtil A/S Korstrageblev solgti 1980,bestod
:
bestyrelsenlcunaf fatniliemedlemmerne
PeterNielsenog sømenVerne,rog seneredennessønSteen.
HansNielsenog sønnerneSvendog Helgeog senereSvendNielsenssønAme Sv. Nielse,n.
JensNielsensbørn Gurli Larsen"Vera Jørgensenog HenryNielsen.
HansNielseirdødei lW ieir alderaf E6,PeterNielsendde i 1966ligeledesi en alder af 86,
hvorefter sønnemeovertog deresaktieposter.LandinspektørVemer Nielsen blev direktør og
HelgeNielsenfornræd for selskabetsbestSnelse.
landsretssagfører
Efter SvendNielsensdødi 1974overtogsønn€, Arne Sv.Nielsendemestkti.putt" og daHelge
sineaktiertil selskabet,overtogAme Sv.Nielsenhvervetsom
Nielsenomkring 1975 aftrændede
for
bestyrelsen.
formand
Selskabetha atdrig fiiet offentlige tilskud og i de år A/S KORST{AGEhar drevetrden" har
sig påat foretagesåstoreopspringeroghenlæggelsersommuligt såledesat
selskabetbeshæbt
fonryelseafmatedelkunnefinde ste4 når detvarnødvendigt,somfølgeaftilladelsentil at drive
offentlig tanspo*.
I enlangårrælfteblev rutenbesejletaf IWS KORSHAGE,dervar byggeti 1928i Frderikshaw.
rnani mmermåædeme i &tne fra 1949tit
blerrstørre,furdchartede
Da sommertrafikkensene.re
1957bilfærgenIWS KOSTER fra Præstøarntsråd.
der blev
vistnok fra Silkeborgsøerne,
Selskabetkøbteogsåengangen størrepassagerrnotorbad
omdøbt til I{/S HALSNÆS. Den skulle kun bruges til passagerhafikfra toget og evt.
men detteblev ikke vellykket"hvorfor bådenblev aftændet.
sightseeingture,

t

.r,

r

Korshagehusi 1924.

15parceller.
Derefterblevderkunudstykket
Derbleviperioden1918- l920udstykketomkring
enkelte parceller i tiden indtil 1958, hvor brødrenei mellemtiden havde ladet de reelle
skovområderog arealerneud mod kystennaturfrede,såledesat Korshagessærligenatursl<ønhed
kunnebevares.I fuene1958-59blev restenudstykketog solgt.Der blev kun udstykketomkring
45 store pareeller med senifut om, at de ikke kunne opdeles seneriefor at bevare
fusagentil salgetaf grundenevat, at manskulleskalfepengetil at
Korshagearealernes
særpræg.
byggeen ny færge.

Det gamleGyvelbomed flag til venstre.DereftersesFjordglimt og til højre Bjømvigs hus.

PåHolbækSkibs-og Bådebyggeribyggedeselskabeti1957158t\4/SSKANSEHAGE,derblev
indsat i driften den 7.maj 1958.På dennefærgevm styrehusetplacereti den ene side og
vogndækketvar ikke overdækket,såledesat man kunnemedtagehøje lastvogne.
I 1960 købte færgeselskabetRørvig Havn af staten for kr. 3.500. I perioden 1963 - 1965
investeredes
storebeløbi enudbygningaf færgelejeoghavnog samtidiganlagdeselskabetenny
lystbådehavn.
Da lvI/S KORSHAGE fra 1928efterhåndenvar ved at væreudslidt, blev dentagetud af drift i
Færgen- der
1963,ogi 1963164
byggedemanen ny færgepå HolbækSkibs-og Badebyggeri.
blev indsati driften den I l.marts 1964- blev døbthzVSKORSHAGE,efter at dengamleIWS
ved
KORSHAGE var blevet solgt til Sverige,hvor den skulle sejle mellem skærgårdsøerne
og Korshage,der beggeer byggeti Holbælqer træskibemed
Gdteborg.FærgerneSkansehage
egespanter.
svære
ca.65.000biler og ca. 130.000passagerer.
I åretfør 50-årsjubilæetd.v.s.i 1977overfizntes
i Rørvigmedgratialer
50-årsjubilæetblev fejretdenl6.maj 1978medreceptionpåPejsegården
til personalet,der blev uddelt vedjubilæumsmiddagenpå Strandparkeni Holbæk.
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FærgenKorshagepå jubilæumsdagenden 16151978.
BestyrelsesformandenArne Sv.Nielsen og sønnenThomas ved siden.

"AlS KORSHAGE" har fra 1928 drevet færgerutenmellem Hundestedog Rørrrig og på
passagerhafikkensområde i samarbejdemed DSB og Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane,indtil I januar 1980,hvor hele aktiekapitaleni A/S KORSHAGE - på grund af det
foreståendegenerationsskifte- blev solgt til Nykøbing Rørvig kommunefor 5,9 mio. kr.
Efter aftale videresolgtekommunenumiddelbartefter overtagelsenaf aktiekapitalen i A/S
medarbejdereHelge Jakobsen,Carl Børge
KORSHAGE f,ærgerutentil 5 af færgeselskabets
Petersen,Erik Petersen,Henrik Albech og JørgenCarlsenog under fbresædeaf nu afdøde
overfartslederHelge Jakobsen- der blev ansatved færgeni 1958 - blev et nyt færgerederi
etableret.
jordbesiddelser
Herefter likvideredekommunen selskabetpr. 3l.marts 1980og lod selskabets
(Rørvighavnog hede-/skovarealer
på Korshage)indgåi kommunensregi. Hede-/skovarealerne
blev senereoverdragettil amtet,der senerehar overdragetdissearealertil staten.

færgefan)og førteforhandlingerne
De sidstesomlededeA/S KORSI{AGE (Hundested-Rørvig
om aftrændelsen
til kommunenvar PeterNielsensnu af(LrdesønlandinspektørVernerNielsen,
der var administrerendedirektør i selskabet,og HansNielsensbarnebarnkontorchefArne Sv.
Nielsen,der var formandfor bestyrelsen.
Dette var Elmedalsgårdenseventyr om brødreneNielsen, som alle er døde i dag. Det var
derharværettil storgavnfor
initiatiwige personermedøkonomisksansog fremtidsperspektiver,
deresfødeegnRørvig.
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Nykøbingomkring 1925- 30.
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Anekdote om brødrene Peter og Hans.
Brødrene var glade for biler, og i starten af 1930eme fik Peter en ny flot Buick.
Hans ville ikke stå tilbage, og på en biludstilling - vistnok i 1933 - købte han en amerikansk
der sad over
REO, 4 døts sedanmed reservehjul i hver forskærrn og stålkuffert på bagagebæreru?
kunne
køre
hurtigt,
og
den var en
alligevel
den bagestekofanger.. Den vejede over 2 tons, men
sentation, da den var den første bil i Danmark med skrå frontrude.
Når jeg kørte med min farfar ned ad Toldbodvej i Rørvig, hilste folk ærbødigt og tog hatten af.
Denne vogn var med i kortegen, da general Montgommery efter befrielsen i maj 1945 kørte
hyldesttog gerloernKøbenhavn, og hvis man ser de gamle film, er vognen med nummerpladerne
A.3811 genkendelig.
Min halvbror Hans (tødt i 1952) var meget interesseret i denne vogn - formentlig på grund af
størrelsen* og hans sagdeofte til farfar, at den bil ville han geme have engang.
Hans Nielsen var en spøgefugl og i begyndelsen af 1960erne, da min halvbror var 10 - 12 år
gammel, fandt han på at forære ham bilen. Min far blev gal i hovedet, for hvad skulle en 10- 12
års dreng med en bil.
Da min farfar gerneville dele sol og vind lige mellem børnene, gav han til gengældmine sønner*
der var på alder med min halvbror - en sum pengetil deling, der svaredetil vognens værdi, og da
blev min far totalt forvirret.
Nogle år efter blev bilen solgt til slagtennesterog ejendomsmæglerHemming Jørgenseni Renvig,
der er slagtennester Hans Werner Jørgensensfar.

HansNielsen i sin bil (Oakland) i 1925.
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Ame Sv. Nielsen bestyrelsens
blev solgt, fik bestyrelsesformanden
Inden Korshageselskabet
jagtlejekontrakt
på Korshagearealeme
sammenmed sin søn.Det var
tilladelsetil at tinglyseen
ikke meningenat jagtlejen reelt skulle betales,da den var sat til et symbolskbeløb, men da
blev Arne Sv.Nielsennødttil at betale
Nykøbing-RenvigkomrnuneovertogKorshageselskabet,
jagtlejen,for atjagllejekontraktenikke blev misligholdt. Jagtlejekontral<ten
sepå efterfølgende
sider.
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under jagtlejemålet er indbefattet ret til ægindsamling efter jagtlovern bestemmelser.

_ $ 2. I-ejeren er pliglig til at udØve hensynsfuld jagt i enhver henseende, således at vildtbestanden
så vidt muligt forpges og i alt fald ikke bringes under den nuværende beslånd. Leieren skal udvise fornøden forsigtighed under jagtens udø-velseog- betale fuld erstatning for den skadq han vcd at udfive jagten eller lade den ud6ve måtte forånage på mennesker og husdyr, i hvilken henseende det bemæri<å,
at lejeren e1 p_ligtU til at iave ansvarsforsikret for enhver ved jågens udØvelse forårsaget skade. Lejeikae på afgrp1en er P[gtig til at letale fuld ersøtning for af ham, hans gæster eller hunde forårsaget
derne. Jagtgæstermå kun udgve jagt på det lejede, når jagtlejeren selv er til stede. $ 3. Ejeren .forplig:ter sig til at anmeide til jagtlejeren al ulovlig jagt, der måtte udøves på det lejede,
s.amt s^åv,i{t muligt at konstatere, hvem der udpver sådan ulovlig jagt. .l Endvidere ska} ejeå gøre, irvad
der. står i hans magt, for at.holde^arealet frit.for jagende-Uunde-og katte samt være-leieå
bihlætpelig med npdvendig-vinterfodring af vildtet. - Eiere! samtykker i, at jagtlejeren udgver den {ed jagtlovens
jagtberettigede
11,
stk.
L, hjemlede ret for den
til at fjerne omstrejfCndå hunde fra jagtgrundåi
S
S 4.. Lejemåtet er gældendefo1 _.I0 -' år fra den t-.J.anuar....I.BB.O..... rit den .-.J1.*decenbeæ....1_9g9
og uopsigeligt i dette tidsrum fra begge parters side, når denne kontiakt overholdes. feiem\l"ijåriiætlei-'
iPvrigt med samme uopsigelighed lor en ny periode på...1D...år,sålrernt ikke skriltlig opsigelse'foreligger
try en a1 parteme ned nindst 6 måneders varsel. Lejeren har ret til på egen bekoltiini
at lade dåine
kontrakt tinglyse på eiendommens iolio, d9t!e dog uden hinder for prioritering. Med båsyn til blder
og hæftelser henvises til ejendommens blad i tinghgen.
Fremleje kan kun finde sted med ejerens udtrykkelige samtykke.
I tilfælde
al, iaglleFren påtte gfg! ved dgdcn i lejeperioden, er ejeren pligtig at refundere lejerens
.
-af'
jagtleje, med mindre ejeren samtykker i, at boet lader jågten udØve af andre på
bo eventuelt forudbetalt
boets vegtre,
Det er en forudsætning for lejemåIet, at jagtlejeren har gyldigt jagttegn, og lejemålet bortfalder straks
og uden opsigelse, såfremt jagtlejeren forbryder si:r ret til jagrtegn.
_ $ 5. Hvis der på det lejede findee en rågekoloni, tilkommer jagten i denne jagtlejeren, således at udlejerens ret efter jagtlovens $ 38, stk. 4, til at dræbe råger kun gælder udenfor koloriien.
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Da.Jagtleferne er bosat 1 København, er dlLsse berettiget
til at Lad.e en
and.en Person -bvLs navn skal ueddales eJeren- føre tlls3rn D.vr so[
skJrtte på areaLernei
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.a,/SKorsUages tinglyete
ret til at opsanle vilrtt. D.y. på nabogrund.ene,
er uils.tykket frg VS Korshages areel.er, overdfuges:Jagtl_ejerne.
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Tidligere jagter.

Efter brødrene Nielsen havde erhvervet Korshagearealeme,blev der hvert år holdt eftedarsjagt.
Deltagerne mødtes i løbet af mandagen og var med til atrøgfe garn og lave mad ffi.ffi., og om
aftenen spillede man kort whist og hjerterfri i petroleumslampenslys, samtidig med at man fik sig
en romtoddy eller lignende. Æle overnattede på $ordglimt"
Om tirsdagen gik man på jagt på hele Korshage og på Elmedalsgårdens jorde. Efter at

aftensmadenvar indtaget og der var vasket op, tog jagtdeltagemeop på Elmedalsgårdenhvor Lars
Nielsen og hans kone tante Anna serveredekaffe og lagkage.
Onsdagenvar oprydningen dag, og man gik også lidt på jagt og "pudsede efter". Der var sen
frokost, og så var der afrydning og opvask, hvorefter deltageme tog hver til sit.

ry_;

På"Fjordglimts"trappeefterjagt i 1925.
Øversttil højrepå trappenstårHansNielsen,midt på trappensidder
hanswoger Carl Clausen,påjorden nedenfortrappenLarsNielsen,
J.Bitch
ståendei midten med hænderneover bøssenoverretssagfører
og ydersttil højreNiels Nielsen.

