
Udpluk fra foredrag med overheads om færgefaræns historie og bidrag af Ame Sv. Nielsen til
bogen: Rørvigegnens natur-, erhvervs- og kulturhistorie.

F,{RGEFARTENS IIISTORIE
Ilundested - Rørvtg Færgen

Der var engang, sadan beg5mder alle eventyr, her er der dog ikke tale om et eventyr, men om
nogle fremsynede brødre hvis initiativer blev af stor betydning for Rønrig.

FraElmsdalsgårdeniNørrevang-dererenudflytærgårdfraomkring 1840i Rørvig-stammerdet
hele!
Fra omlcring 1860 bode der på gården et ægtepar gårdejer Lars PeterNielsen (f, 1843) og hans
hustru Sidse Marie Nielsen f. Hansen (f.1847) som stammede fuNalJ<e. De fik fem sønrnerNiels,
Jens (f.1873), Hans (f.1878), Peter (f.1880) og Lars.
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IanFeferNielsenf l0/1 lt43iRøviqd.2016 1927-Sids€Mari€flåns€, f.U6 l&{3i}.Iåld.e4l4Bl9l3

NielsNielsen .) Gådejer"funggård",SemfiskerogtønreriRffvig;

I.us Nidsm Ove,mgEknodabgårdsr ved frd€rcm død.

Jens Nielsen *) f. lE73 d. 1918 - Al€xandra Ch$€n f. l0Æ 1878 d. Z1n 1915.
D€r€s bfrn bl€v s€n€r€ alCioiær€rog bestyrebesmedbmmer

Peter A.Nielsen *) f.l4l4 tE80 d.30/8 1966 - EIna O{s€n f.24/3 1887 d,.29/4 1969.
Deres sem Wem€rNielsen f. l0l4 1916 d- 301121997 var i

en lmg årrækker dirdrtø i færgeselskabet in&il a'fbænddsen 1/l 1980.

Flans A Nielsen rr f8/3 lE?E d25l4 lXl4 - Erma Clnrsea f.2ll8 1EE0 d.l2l9 1954 .
I

_I_
Svend ANielscn f.2618 1902 d.30n $74.

,

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

I
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*) Stifter,e af Kcshageselskabef og llunke&Rørvig Færgien

Niels blev ferst tmrcr" derefter gåtd€j€" pa "Øretætggfifr" og sen€tre fisker i Rørdg.
Lars - denyngste -overtoggården, somhanpåsine gamle dageoverdrogtil sinyngstedatterOda
og hendes mand Børge Madsen. De tne andre tog til København, hvor de hver især startede
indenforfødevarebranchen" idetflansogPeteråbnedefonetinger, ogJens shrtde farstsomkok
for derefter at drive e,n fødevarefab'rik.



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

Turen hjem skulle normalt foregå over Roskilde - Holbæk - Nykøbing. Dette var besværligt, og
derfor tog man jernbanen en del af vejen til Hundested og derefter hestevogn, og hyrede så en
fiskerbåd til at sej le sig over, hvilket var n€mmere og hurtigere. Det var i perioden omkring I 9 I 5 .
Jenrbanen fra Hillerød til Hundested blev færdigbygget i 1917.

Før den tid, d.v.s. i dampskibenes tid, havde DFDS en lille damper ved navn "Issefiord" i fast
rutefart mellem København og Nykøbing. På turen gerulem Isefiordens munding stoppede man
maskinen for at tage imod passagerer fra ro- og sejlbåde, der mødtes midwands fra henholdsvis
Rørvig- og Hundestedsiden. Da jernbanen blev ført frem på begge sider af Isefiorden, stoppede
dampskibsdriftea samtidig med at den nye drivkraft diesel-/eksplosionsmotoren holdt sit indtog i
skibsfarten.

Brødrene Jens, Hans og Peter var driftige f,orretningsmænd, der nu boede i København, har
sikkert, når de besøgte fødegården og overnattede i karlekammeret, drøftet hvilke muligheder der
var for erhvervsmæssig udvikling af Renvig.

De tre brødre og broderen Niels, der havde Øretanggård, slog sig sammen og startede
"SELSKABET FOR UDSTYKNING AF KATTEGATGRUNDE VED RØRVIG (Korshage)"
med en aktiekapital, på 100.000 lff. - det var mange penge dengang. Selskabet opkøbæ i 1916 fra
fire gårde i Nørrevang ca.250 tdr. land hede- og engarealerpå Korshage og disponerede over en
kyststrækning på ca. 3 km. mod Kattegat og ca. 3 lon. mod Ise$orden. Selskabet havde kontor i
København hjemme privat hos Peter Nielsen, der boede Nønrebrogade 171.

I sarnarbejde med overretssagfører J. Bitsch startede brødrene i 1916 "Hundested-Rørvig-

Elmedalsgården med Lars Nielsen omkring 192A.



Motorskibsfart", der skulle drive passagerhafik, idet brødrene blandt andet geme ville forbedre
transportrnulighederne til de grunde, man påtænlte at udstykke på Korshage.

Det nystafrede færgeselskab startede i l9l7 med fisker Chr. Petersens motorbåd "Haåbet", og
samtidig lod selskabet, på Webers Værft i Gl.Hestehauge ved Svendborg bygge det 45 tons store
motorskib "Korshage", der var 60 fod lang, 15 fod bred og havde en dybgang på 6 fod. Dette skib
kunne medføre 140 passagerer.

Den første færge "Håbet".

Med dette skib bestred selskabet trafikken i sommermånedeme indtil1927. Som skibsfører blev
ansat kaptajn Laurits Larsen og som billettør Chr. Pedersen også kaldet Cristen Pæsen. Skibet
kunne udover passagerer transportere cykler og noget gods. Som et kuriosum kan
oplyses, at ruten i 1920 indsejlede i alt ca. 20.000,- kx.

I begyndelsen var det planen, at ruten skulle have anløbsplads på kysten ved Korshagearealeme,
d.v.s., der hvor Isørekolonien ligger i dag, således at der var let adgang til Korshagearealerne, som
det var meningen at udstykke til sommerhusgrunde.

Der blev kun udstykket å grunde, og planen med anløbsplads på Korshage blev dog heldigvis
opgivet og i stedet anløb den lille færge Rørvig havn.

Jens Nielsen, der nok var den mest initiatiwige af de tre brødre, døde i 1917, men de to andre
brødre Hans og Peter fortsatte de planer, der var påtænkt.
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Regnskabet for 1921.

Ælerede i 1922 forhandlede man md rnotororganisafioneme om indsættels€ af en
automobilfærge, der også skulle kunae overføre jemUanevagsepåruten. Overfarten skulle forega
hele året rundt med 4 ture daglig i somme,rmånederne og 2 ture daglig i resæn af året.

Færgen måtte af hensyn til overførsel afjembanevogne vær€ ret stor, hvorfor der skulle bygges
broklapper med jernbanespr og sporareal i Rørvig havn. Færgen væ pfrtænkt at lrave sailrme
størrelse som færgerne Fredericia-Strib og Middelfart-Snoghøj. Af hensyn til je'mbanevognene
skulle færgen være ca 30 meter lang og have en bredde på ca. 8% meter og en dybgang p&ca.2
meter.



Man anslog, at en sådan færge kurme bygges fbr ca. 140.000,- kr. Indretning af færgelejer i såvel
Hundested som Rørvig var beregnet til ca. 44.000 kr. Det vil sige, at man havde samlede
startomkostninger på ca. 200.000 kr., der skulle forrentes og afskrives.

Planerne måtte opgives, da alle var klm over, at tiden endnu i*fte var inde til med held at kunne
etablere en sådan forbindelse.

Billettør Christen'?æsed'med Peter og Hans Nielsen på Håbet i 1922.

11927 startede imidlertid "A/S Rødbyhavn" en automobilfærgefo6indelse mellem Hundested og
Rørvig. Dette skete uden at der i forvejen havde været forhandlet med brødrene Nielsen og bag
deres ryg. "A/S Rødbyhavn", der også havde en færgerute andet sted" indsatte damperen "Rigsø",
formentlig en tidligere stenfiskerbåd, der var ombygget. Den kunne medtage ca. 7 biler, men
næsten ingen passagerer. Til- og frakørsel med biler var meget vanskelig, da dette måtte ske
gennem sideportene.

De to ruter konkurrerede stærkt i 1927 med tab for begge til følge.

I løbet af sommeren kom der forhandlinger igang mellem selskaberne, da begge parter søgte
ministeriet om tilladelse til at indrette færgeleje i Rørvig. Forinden havde "A"/S Rødbyhavn"
afsluttret overenskomst med Hundested havn om eneret til at etablere færgeleje i Hundested.

På dette tidsprmkt havde Hans sg PeterNielsen allerede taget initiativ til at lade skibskonstnrktør
Kongsted og vandbygningsingeniør Jacob Sørensen udarbejde et fi.rldt moderne og tidssvarende
færgeprojekt.

Ministeriet indtog det standpunkt, at kun en af parterne krmne fr fageleje i Rørvig havn, og
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pæterne måtte d€rfor blive e,nige om, hv€m der skulle drive færgenrten.

Resultatet af forhandlingerne mellem de to parter blev en aftale, hvor uAlS Rødbyhavn" skulle
drive færgefarte,n, meir i kontralctm betingede brødren€ Nielsen sig dtryl*eligf af hensyn til
Rønrigs fiemtid, at nA/S Rødbyhavnu skulle indsætte en fuldt moderne færge, der var indrettet
således, at der vartagethensyntil den gennemgående pemontrafilq som brødrene Nielsensrute
havde oparbejdet igennem et samarbejde med Statsbaneme og Hillerød-Frderiksværk-Rmdestd
Jernbane.

Detvarmedsorgi sinde, atHansogPeterNielsenmåtte indgådennekontrakt, idetdehavde sat
en ære i - uden økonomisk gevinst - at opretholde forbindelsen som de havde haft i ca. 10 fu.
Dette på gnrnd af deres nære tilhørsforhold til Rørvig ligesom de udviste stor interesse for
udviklingen af Rervig til turist-, sortmerttus- og badeby.
Den økonomiske risiko i 1927 var stor, idet budgettet for prcjektet var på omking 200.000 kr., og
forholdene tvang derfor brødrene Nielsen til en overenskomst.

Detviste sig senereo at nA/S Rødbyhavno ikke havde i sinde at opfylde de i over€nskomstenaf
Ilans og PeterNielsen stillede betingelser, idet man ville beholde "Rigsø" som færge. Brødrene
Nielsen forlangte imidlsrtid konhakten opryldt" men da "A/S Rødbyhavn" hverken ville eller
kunne stille garantier for en forsvarlig personbefordring, blev der efter diverse fothandlinger
indgaet en ny kontrakt.

Ved bestemmelserne i de,n nye kontrakt skr,rlle "A/S Rødbyhavn" holde op med at drive færyefart
mellem Hundested og Rørvig, og brødrene Nielsen betalt€ herfor et beløb på 12,000 kr., og
samtidig forpligtede "A/S Rødbyhavn"s direktion og beslyrelse sig til aldrig - hverken direkte
ellerindirekte - atvære interesseret i færgeforbindelsemellennFlalsnæsogOdsherredogilfteblot
mellem Hmdested og Rørvig.

Efter indgåelsen afdeir nye kontakt søgte man ministeriet om tilladelse til at etablere færgelejer i
Rørvig (Statshavn) og Hundested havne, og efter de forhandlinger der havde værreL meddelte
ministeriet approbation.

Forinden havde brødrcne Nielsen dog været så &istige at bestille en fbrge, og køle,n til de,nne
blev lagt jul eaften 1927. Færgen - der specielt var beregnet til overfarten Hundested-Rørvig - var
tegnet af skibskonstruktcr Kongsted og var lidt af en sensation dengang. Færgen blev bygget på
FrederikshavnSkibsværftogrrålte 105 BRT. Færgsnvafors5netmeden B&Wdieselmotoraf
helt ny konseuktion md tykforstøvning og havde en motorkraft på 150 HII der gav en fart pa 9
knob. Der var plads til ca 250 passagerer og 15 biler. Dækket der var 23 meter langt, var
forstærkeL så der ogsakrmne medtagss hmge lastbiler.

Færgen blev søsat den 27.marts 1928 og fenste prøvetur foregik den 28.april 1928 ved Frederiks-
havn og sarnme dag overtog detnye rederi færgen.

Færgen "Korshage" sejlede ud på sin fursæ tur den 16.m{ 1928, og dengang var det således at
kaptajn Larsen og senere Jens Peter skulle give afgangssignal med skibsklokken, som tegn på" at
broHappen skulle hæves..

Derefter blev der i t928 af Hans og Peter Nielsen i samarbejde med overretssagfcner J. Bitsch
oprettet "A/S KORSHAGE n der skulle drive Hundested-Røtrvig færgefart.



Selskabet indgik samarkjde med jembanerne, således at derkunne løses gennemgående billetter
fra DSB stationer til og fra Rørvig, ligesom banemes bestemmelser om 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 årsager ønskede
at sælge aktieme, blev denne aktiepost delt imellem Hans Nielsens sønner Svend og Helge
Nielsen os PeterNielsens søn VemerNielsen.



Endvidse havde bsrn€ne efter JensNielsen- der døde i 1918 - fret en aktiepost, me,n dissc bavde
ftiet en anden andel. Denne aktiepost var halvdelen af derl som den Hans og Peter Nielsen hver
havde. Dette for at bibeholde en økonomiske deling, der tidligere havde været imellem de 3
hødre, rne,n dog således, at bømene krm løb den hlvc risiko.

Jens Nielsen påbegyndæ umiddelbart før sin død opfønelsen af sommerhuset nlynghuset" alias
"Bømsres Hus', nre,n oplevede ikke, at det blev Migbygget i 1918. Santidig havde Hæs
Nielsen påbegyndt opfømelsen af sommerhuset .Fjordglimtuo der ligeledes blev færdigbygget i
1918 og Peter Nielsen boede om sofilmeren i "Gyvelbo". Æle huse er beliggende på Korshage.

Færgeselskabets fue besyrelse bestod af:
PeterNielsen (Fonnand) m/sommerhusetGyvelbo
Hans Nielsen ml sornmerhuset Fjordglimt
&eretssagfører J. Bitsch
Grosserer V. Paludan Nielsen
Driftsbest5ner Kuhlman (H-F-H Jembanen)

Sene,te blev besgnelsen ændret og i en lang årrælkg indtil A/S Korstrage blev solgt i 1980, bestod
bestyrelsen lcun af fatniliemedlemmerne :

PeterNielsen og sømen Verne,r og senere dennes søn Steen.
Hans Nielsen og sønnerne Svend og Helge og senere Svend Nielsens søn Ame Sv. Nielse,n.
Jens Nielsens børn Gurli Larsen" Vera Jørgensen og Henry Nielsen.

Hans Nielseir døde i lW ieir alder af E6, Peter Nielsen dde i 1966 ligeledes i en alder af 86,
hvorefter sønneme overtog deres aktieposter. Landinspektør Vemer Nielsen blev direktør og
landsretssagfører Helge Nielsen fornræd for selskabets bestSnelse.
Efter Svend Nielsens død i 1974 overtog sønn€, Arne Sv. Nielsen demes tkti.putt" og da Helge
Nielsen omkring 1975 aftrændede sine aktier til selskabet, overtog Ame Sv. Nielsen hvervet som
formand for bestyrelsen.

Selskabet ha atdrig fiiet offentlige tilskud og i de år A/S KORST{AGE har drevet rden" har
selskabetbeshæbt sig påat foretage så store opspringeroghenlæggelser sommuligt således at
fonryelse afmatedel kunne finde ste4 når detvarnødvendigt, som følge aftilladelsentil at drive
offentlig tanspo*.

I en lang årrælfte blev ruten besejlet af IWS KORSHAGE, der var bygget i 1928 i Frderikshaw.
Da sommertrafikken sene.re blerr større, furdchartede rnan i mmermåædeme i &tne fra 1949 tit
1957 bilfærgen IWS KOSTER fra Præstø arntsråd.
Selskabet købte også engang en større passagerrnotorbad vistnok fra Silkeborgsøerne, der blev
omdøbt til I{/S HALSNÆS. Den skulle kun bruges til passagerhafik fra toget og evt.
sightseeingture, men dette blev ikke vellykket" hvorfor båden blev aftændet.
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Korshagehus i 1924.

Derbleviperioden 1918 - l920udstykketomkring 15 parceller. Derefterblevderkunudstykket
enkelte parceller i tiden indtil 1958, hvor brødrene i mellemtiden havde ladet de reelle
skovområder og arealerne ud mod kysten naturfrede, således at Korshages særlige natursl<ønhed
kunne bevares. I fuene 1958-59 blev resten udstykket og solgt. Der blev kun udstykket omkring
45 store pareeller med senifut om, at de ikke kunne opdeles senerie for at bevare
Korshagearealernes særpræg. fusagentil salget af grundene vat, at man skulle skalfe penge til at
bygge en ny færge.

Det gamle Gyvelbo med flag til venstre. Derefter ses Fjordglimt og til højre Bjømvigs hus.



PåHolbæk Skibs- og Bådebyggeri byggede selskabet i1957158 t\4/S SKANSEHAGE, derblev
indsat i driften den 7.maj 1958. På denne færge vm styrehuset placeret i den ene side og
vogndækket var ikke overdækket, således at man kunne medtage høje lastvogne.

I 1960 købte færgeselskabet Rørvig Havn af staten for kr. 3.500. I perioden 1963 - 1965
investeredes store beløb i en udbygning af færgeleje og havn og samtidig anlagde selskabet en ny
lystbådehavn.

Da lvI/S KORSHAGE fra 1928 efterhånden var ved at være udslidt, blev den taget ud af drift i
1963, ogi 1963164 byggede man en ny færge på Holbæk Skibs- og Badebyggeri. Færgen - der
blev indsat i driften den I l.marts 1964 - blev døbt hzVS KORSHAGE, efter at den gamle IWS
KORSHAGE var blevet solgt til Sverige, hvor den skulle sejle mellem skærgårdsøerne ved
Gdteborg. Færgerne Skansehage og Korshage, der begge er bygget i Holbælq er træskibe med
svære egespanter.

I året før 50-års jubilæet d.v.s. i 1977 overfizntes ca. 65.000 biler og ca. 130.000 passagerer.

50-års jubilæet blev fejret den l6.maj 1978 med reception på Pejsegården i Rørvig med gratialer
til personalet, der blev uddelt ved jubilæumsmiddagen på Strandparken i Holbæk.
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Færgen Korshage på jubilæumsdagen den 1615 1978.
Bestyrelsesformanden Arne Sv.Nielsen og sønnen Thomas ved siden.



"AlS KORSHAGE" har fra 1928 drevet færgeruten mellem Hundested og Rørrrig og på
passagerhafikkens område i samarbejde med DSB og Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane, indtil I januar 1980, hvor hele aktiekapitalen i A/S KORSHAGE - på grund af det
forestående generationsskifte - blev solgt til Nykøbing Rørvig kommune for 5,9 mio. kr.

Efter aftale videresolgte kommunen umiddelbart efter overtagelsen af aktiekapitalen i A/S
KORSHAGE f,ærgeruten til 5 af færgeselskabets medarbejdere Helge Jakobsen, Carl Børge
Petersen, Erik Petersen, Henrik Albech og Jørgen Carlsen og under fbresæde af nu afdøde
overfartsleder Helge Jakobsen - der blev ansat ved færgen i 1958 - blev et nyt færgerederi
etableret.
Herefter likviderede kommunen selskabet pr. 3l.marts 1980 og lod selskabets jordbesiddelser
(Rørvig havn og hede-/skovarealer på Korshage) indgå i kommunens regi. Hede-/skovarealerne
blev senere overdraget til amtet, der senere har overdraget disse arealer til staten.

De sidste som ledede A/S KORSI{AGE (Hundested-Rørvig færgefan) og førte forhandlingerne
om aftrændelsen til kommunen var Peter Nielsens nu af(Lrde søn landinspektør Verner Nielsen,
der var administrerende direktør i selskabet, og Hans Nielsens barnebarn kontorchef Arne Sv.
Nielsen, der var formand for bestyrelsen.

Dette var Elmedalsgårdens eventyr om brødrene Nielsen, som alle er døde i dag. Det var
initiatiwige personer med økonomisk sans og fremtidsperspektiver, der har været til stor gavn for
deres fødeegn Rørvig.
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Nykøbing omkring 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
REO, 4 døts sedan med reservehjul i hver forskærrn og stålkuffert på bagagebæreru? der sad over
den bageste kofanger.. Den vejede over 2 tons, men kunne alligevel køre hurtigt, og den var en
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 gerloern København, 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 sagde ofte 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 gerne ville dele sol og vind lige mellem børnene, gav han til gengæld mine sønner *

der var på alder med min halvbror - en sum penge til deling, der svarede til vognens værdi, og da
blev min far totalt forvirret.

Nogle år efter blev bilen solgt til slagtennester og ejendomsmægler Hemming Jørgensen i Renvig,
der er slagtennester Hans Werner Jørgensens far.

oo0oo

Inden Korshageselskabet blev solgt, fik bestyrelsesformanden Ame Sv. Nielsen bestyrelsens
tilladelse til at tinglyse en jagtlejekontrakt på Korshagearealeme sammen med sin søn. Det var
ikke meningen at jagtlejen reelt skulle betales, da den var sat til et symbolsk beløb, men da
Nykøbing-Renvig komrnune overtog Korshageselskabet, blev Arne Sv. Nielsen nødt til at betale
jagtlejen, for at jagllejekontrakten ikke blev misligholdt. Jagtlejekontral<ten se på efterfølgende
sider.

Hans Nielsen i sin bil (Oakland) i 1925.
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Iagtleieko*trakter skal tinglyses for at yære

beskyttede mod senere godtroende erhververe
af tinglyste rettigheder +ver ejendommen, der-
under andre jagttejekontrakter.
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Iagtlejekantrakt
-"ll"11r*l.L{gr.g.hase*..EftailymkerysJ-.6,-.S600--Eirk9}org . som ejer os

! tsontorchef Arne Sv.I{ ielsen, Grønsviuget lg, eZlO"Uetlet-tr gtp;51p-en1-ni:Tt;H:#åri::ikrFi:bbrå"di 6:.?_::å"då_ rødgp iagtrejer

ejer al ejendommen matr. nr. ..1-8--g'.pg.

jagten på min ejendom tilksuiorc.b.ef-.. Årne....$1v--ffiels.era....og..po1i-t-i-betJg11f-..Jespe:....$ielsen
for en sum af .......-.1.r.-0..0-0- kr. ..-.e.s...
ogleller .....-...-,.-....-...-:9;."... stk._vildt: ....:.--0.: harer" --O--".. råvildt, ...:O.-- fusaner, .=OE.. agerhøns å*gt at
e.ræggåt&dl$f&IHfuI:-1-q"l--:-:-9-.l-p-rig5.-o-*--t-"*taråruti+åa{nttade i rØbet ar jastsæsonen.
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 fornø-
den forsigtighed under jagtens udø-velse og- betale fuld erstatning for den skadq han vcd at udfive jag-
ten 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. Leje-
1en er P[gtig til at letale fuld ersøtning for af ham, hans gæster eller hunde forårsaget ikae på afgrp-
derne. Jagtgæster må 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^å v,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 bihlæt-
pelig med npdvendig-vinterfodring af vildtet. - Eiere! samtykker i, at jagtlejeren udgver den {ed jagtlovens
S 11, stk. L, hjemlede ret for den jagtberettigede til at fjerne omstrejfCndå hunde fra jagtgrundåi

S 4.. Lejemåtet er gældende fo1 _.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 
-af' 

al, iaglleFren påtte gfg! ved dgdcn i lejeperioden, er ejeren pligtig at refundere lejerens
bo eventuelt forudbetalt jagtleje, med mindre ejeren samtykker i, at boet lader jågten udØve af andre på
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 ud-
lejerens ret efter jagtlovens $ 38, stk. 4, til at dræbe råger kun gælder udenfor koloriien.

Se onstående serLige betingelser for JagtleJekontrakten.
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bet:fngelsei for oggtåeqde laetlejekontrakt.
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(un JagtleJeren og,,den evt. tilsSrnsførende nå persoaltgt udøve Jagtpå de LeJed.e arealer uilen rinden indskrænkn{sg Ead. d.en jagtl.oven-påbyde".

rlet er kun til,leitt jagtlerne at hokle Jagt, hvori gæster deJ-tager,
5 dase om årei;.

' t ' .

, s?ruåover skal åen lokale Jagtforeningr hvis
til lad.else hertil, haye mulighed, fsr inåtil 2

r-: d,en lokale ræveJast til d,e leJed,e arealerr

Jagtle$erne giver d"eres
gange årligt at udstrække

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

.t : .a,/S KorsUages tinglyete ret til at opsanle vilrtt. D.y. på nabogrund.ene,
= 

"dgT 
er uils.tykket frg VS Korshages areel.er, overdfuges:Jagtl_ejerne.

JagtreJerae skal' forsøge på at uekænpe s!a{e$vr. såsom Erager, skad.er
og ræ\re i et såd.ant omfaag., at.. bestaaa.ea,ååviat nullgt Lkke forøges.
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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 petroleumslampens lys, 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



aftensmaden var indtaget og der var vasket op, tog jagtdeltageme op på Elmedalsgården hvor Lars
Nielsen og hans kone tante Anna serverede kaffe og lagkage.
Onsdagen var 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" trappe efter jagt i 1925.

Øverst til højre på trappen står Hans Nielsen, midt på trappen sidder
hans woger Carl Clausen, på jorden nedenfor trappen Lars Nielsen,

stående i midten med hænderne over bøssen overretssagfører J.Bitch
og yderst til højre Niels Nielsen.


