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2022 

Vellerup Tidende skal leve af, at l læsere sender indlæg eller ideer til histo-

rier. Det kunne være indenfor rubrikker som: Klumme, Tips, tricks og gode 

ideer, Godt naboskab, Ordet er frit (læserbrev), Klubber– det sociale, Det 

kreative hjørne (Poesi, striber, foto……), Arrangementer i lokalområdet ..etc. 

Vi håber meget på at Vellerup Tidende kan blive et positivt samlingspunkt, 

med masser af gode historier. 

På redaktiongruppens vegne, Linda Nielsen 
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Fra redaktionen 

Kære medgrundejer. 
 
Så er vi klar med andet nr. af Vellerup 
Tidende. 
 
Tusind tak for alle jeres søde kommen-
tarer om Vellerup Tidende, det giver 
kræfter til at arbejde videre. 
 
Vi har modtaget historier og artikler 
fra flere af jer og vi håber inderligt der 
er endnu flere der har lyst til at bidra-
ge.  
 
Har du kommentarer til historier bragt 
i dette eller sidste nr., så skriv til redak-
tionen@velleruptidende.dk 

så sender vi videre til forfatteren af 
artiklen 
 
I starten vil bladet kun ligge på 
www.velleruptidende.dk, hvor det kan 
læses og downloades til print. 
Vi har ingen indtægt, der kan dække 
udgifter til tryk og distribution, og vil 
derfor opfordre jer til selv at printe, 
hvis I kender til en nabo, der kunne 
have glæde af at læse bladet, men ikke 
er på nettet. 

 

Er du medlem af en roklub, nørkle-
gruppe eller noget helt andet her i 
Vellerup Sommerby og gerne vil have 
den omtalt i bladet, eller har du bare 
lyst til at skrive om et emne der inte-
resserer dig, så send en mail til redak-
tionen på: redaktio-
nen@velleruptidende.dk 

 
 
Grundreglerne for optagelse af ind-
læg: 
 
Tonen er anstændig (det betyder ikke 
at indlæg ikke må være kritiske). 
 
Påstande skal dokumenteres. 
 
Ved omtale af en grundejer, eller 
grundejerforeningens bestyrelse, skal 
red. indhente kommentar fra den/de 
omtalte. 

 
 
Vi håber ovennævnte har gjort dig 
nysgerrig, skulle du gå med en repor-
ter i maven, vil skrive artikler, lave gra-
fisk arbejde, fotografere eller andet i 
en redaktionsgruppe er der stadig le-

dige pladser  . 

Mange hilsner på redaktionsgruppen 

på Vellerup Tidendes vegne - Linda 

Nielsen 

 

 

Skjoldagervej er opkaldt efter Dorthes far, Hans Skjoldager Andersen. Han blev 
”tvunget” til at sælge sin jord fra, da kommunen ønskede at der skulle dannes en 
sommerby. Ejeren af Strandgården havde solgt fra, men det var ikke nok. Kommu-
nen ville også have udstykket området fra Vigvejen til Skjoldagervej (det vi i dag 
kender som Storkevænget, Spurvevænget, Falkevænget, dele af Stærevænget). Der-
for delte kommunen Skjoldbjerggårds marker op i matrikler og beskattede hver 
matrikel, det blev for dyrt for Hans Skjoldager Andersen og så sig derfor nødsaget 
til at sælge. 

 

Tilbage til Udsigtspunktet 

Udsigtspunktet ejes af Dorthe Skjoldager Nielsen, men brugsretten er overgivet til 
kommunen. 

Som barn har Dorthe Skjoldager Nielsen mange gange siddet på udsigtspunktet og 
spist sin madpakke. 

 

”Jeg syntes det er vigtigt at alle fra landsbyen Vellerup, 
Vellerup Sommerby og ja alle i virkeligheden, kan 
komme op og nyde udsigten og drikke en kop kaffe.” 
fortæller Dorthe Skjoldager. ”Det eneste man skal hu-
ske er at vise hensyn da man kommer tæt på folks bo-
lig, og det er ikke alle der bor på Skjoldbjerg der bry-
der sig om det.”  

 

Jeg kvitterer med en stor tak for familien Skjoldagers gavmildhed og husker at ryd-
de op efter mig hvis jeg har siddet og nydt en kop kaffe eller madpakke på udsigts-
punktet. 

 

Stien op til udsigtspunktet er ved siden af Vigvejen 14. Den 
er lidt stejl, så det er godt med ordentligt fodtøj at stå fast i. 

Gåturen op er ikke ret lang, men udsigten er fantastisk.  

Den skal opleves, så intet billede af den ☺. 

 

Af Mette Milling Sandberg, Falkevænget 

 

Note: Vilmer Andersen er Bjarne Skjoldagers morfar, Dorthe er Bjarnes kusine. 
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Et lille stykke lokalhistorie  
udstillet permanent i hovedstaden 

Som et kuriosum er det værd at nævne, 
at der på Sortedamskolen på Østerbro i 
København hænger et oliemaleri af Vel-
lerup By. Det er malet af maleren Ernst 
Syberg i 1964, købt af Ny Carlsbergfon-
det i 1965 og  samme år på Sortedam 
ophængtGymnasium - nu Sortedamsko-
len: 

 

 

På Holbæk Sygehus hænger et andet 
maleri af Vellerup By, som Ernst Syberg 
malede i 1965-66, og på Frederikssund 
Rådhus hænger yderligere tre malerier, 
som tidligere har været i Skibby Kom-
munes eje. 

 

Ernst Syberg blev født i 1906 ved Kerte-
minde, og han blev cand.jur. i 1931. Som 
kunstner var han autodidakt, men da 
hans forældre Fritz Syberg og Anna Sy-
berg begge var malere, var det ikke så 
fjernt for ham 

 

Han blev gift med Else Hildur Vallentin i 
1940, og de boede i 1940- og 50erne i 
Oppe Sundby. Siden flyttede de til Vel-
lerup, hvor han døde og blev begravet i 
1981 på Skibby Kirkegård. 

 

Ernst Syberg var landskabsmaler, og 
hans motiver var først og fremmest den 
danske natur. Han arbejdede hele livet 
med at finde de rette udtryk for sin 
fascination af belysningerne og farve-
klangene i naturen – de drivende som-
merskyer på himlen, lufttonerne over 
landskabet, spejlingerne på fjorden og 
lysets blinken i blomster og blade. 

 

Ligesom mange andre kunstnere var 
også han draget af italiensk klassisk 
arkitektur og kunst. Han ”nøjedes” dog 
hovedsageligt med at male kopier af 
malerier af italienske huse, gader og 
torve. 

 

Den Sybergske familie tæller også an-
dre kunstnere, nemlig Ernst Sybergs to 
brødre Hans og Lars Syberg De var 
begge keramikere, og i 1928 stiftede 
Hans Syberg den keramiske virksom-
hed Syberg Keramik i Valby. Lars Sy-
berg overtog senere virksomheden, 
som producerede meget smuk keramik 
frem til midt i 1980’erne. 

 

Af Ann-Merry Weissenborn 

Kilder: Ny Carlsbergfondet og Kulturrå-
det i Frederikssund. 

 

Her ville jeg gerne have bragt bille-
det: 

Vellerup By, olie på lærred, 32 x 47 
cm, 1964  

Men pga ophavsretslig beskyttelse, 
kan jeg kun henvise til siden med 
billedet: 

Vellerup by | Ny Carlsbergfondet (ny-
carlsbergfondet.dk)  

Andre værker: ernst syberg ny carls-

Udsigtspunkt– en gave til Vellerup 

Alle i Vellerup og opland, skal have glæde af udsigten fra Skjoldbjerg. 

Det var den generøse intention fra Vilmer Andersen, da han 
d.19.august 1963, fik lavet et servitut på en lille plet på Skjold-
bjerg og en sti derop. Pletten skulle bruges som udsigtspunkt til 
glæde for beboerne i Vellerup Landsby og opland. Det er nu fre-
det område. På samme tid solgte han matriklerne rundt om ud-
sigtspunktet, hvor der blev bygget sommerhuse og dannet en 
lille grundejerforening, der eksisterer den dag i dag. 

 

Det er kommunen der skal stå for at holde stien ryddet og sikre der er frit udsyn, 
men i praksis er det ofte efterkommer af Vilmer Andersen, Dorthe Skjoldager Niel-
sen der nu ejer Udsigtspunktet, der sammen med frivillige fra Vellerup Bylaug sør-
ger for vedligeholdelse af den skønne plet.  

 

Skjoldbjerggård 

Dorthe bor, sammen med sin familie, på Skjoldbjerggård, på Vigvejen, som hun 
overtog efter sin far, Hans Skjoldager Andersen, der havde overtaget den fra sin far 
Vilmer Andersen og mor Elna.  

Vilmer og Elna flyttede hen på Vigvejen 11, da Hans overtog gården. 

 

Både Vilmer og Hans dyrkede jorden og holdt 
kvæg.  

Kunstmaler Ernst Syberg, har siddet mangt en-
gang på Skjoldbjerggårds marker og på udsigts-
punktet og foreviget den smukke natur. Ernst 
Syberg havde selv hus nede ved Vellerup Vig. 
(Læs en anden artikel om Ernst Syberg, her i bla-
det.) På det jord der er tilbage går der i dag heste 
og græsser. Det er heste der står opstaldet på 
Skjoldbjerggård, og nogle er Dorthes egne. 

 

Navnet Skjoldager. 

Da Dorthes farfar Vilmer Andersen, var ung garder, havde han en overordnet der 
hed Skjoldager, som han respekterede og holdt meget af. Derfor tog han navnet 
Skjoldager og gav til sine børn. 

https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/vellerup
https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/vellerup
https://www.google.com/search?q=ernst+syberg+ny+carlsberg&tbm=isch&chips=q:ernst+syberg+ny+carlsberg,online_chips:oliemaleri:C3c1xuBv-P4%3D&usg=AI4_-kQ2mUxgRgrrRh3ITv5Y51-UGi5RRw&sa=X&ved=2ahUKEwifieLh8733AhVSSPEDHbdyDkoQgIoDKAB6BAgdEAg&biw=1234&bih=651&dpr=1
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Kommende begivenheder i  

Vellerup Sommerby 
Tid Begivenhed Arrangør 

Lørdag d.21.maj kl.12.00 Rundvisning på Egholm 

Slot 

Fællesskab i Vellerup 

Lørdag d.4.juni kl.10-15 Loppemarked, Vand-

værksgrunden 

Charlotte og Lise Gøge-

vænget  

Søndag d.5. juni kl.13 Kaffemik, Ørnevænget 71 Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.12.juni kl.11 Havevandring, Tjørne-

vænget 17 

Fællesskab i Vellerup 

Lørdag d.25.juni kl.14 Vængernes Fest, Et sted i 

Sommerbyen 

Fællesskab i Vellerup 

Meld dig ind i Facebook gruppen Fællesskab i 
Vellerup og læs mere om initiativer til et festli-

gere Vellerup Sommerby. 

Vængernes Fest 

Da jeg var ung, havde fagforeningerne et fællesarrangement der 
hed Fagenes Fest med konkurrencer, musik, mad og drikke. Folk 
hyggede sig på tværs af alle parametre.  
Konkurrencerne kunne være sækkeløb, æg på ske, ski synkron, 
tovtrækkeri mm.  
For at skabe et nyt og blivende fællesskab i sommerbyen, er jeg 
frisk på at lave et sådan arrangement lørdag d.25.juni, men jeg 
har brug for flere frivillige hænder. 
 
Er der nogle der er friske, har du en nabo der gerne vil hjælpe, så fortæl om den-
ne gruppe på Facebook så de kan melde sig ind. Intet er planlagt endnu. 
 
Hvis der er stemning, opbakning og frivillige til at hjælpe til et sådan arrange-
ment, sætter vi hurtigt en dato for det første møde.  Skriv til redaktio-
nen@velleruptidende.dk, hvis du vil hjælpe til. 

De bedste hilsner Linda Nielsen, Skadevænget 

Hammergårdens kvæg på græs 

Vigen 

En nysgerrig ung dame 

Foto Ivan Jensen 

Gøgevænger 46 

Stemningsbilleder 

https://www.facebook.com/events/4991396977611149?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2190295044459720?acontext=%7B%22event_actionhttps://www.facebook.com/events/2190295044459720?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/723569162008396?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1562918674076596/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
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”Har du lyst til et kick til dagen, og hjælp til at starte med vinterbad-
ning – så læs med 

 

I efteråret 2020 var vi tre-fire stykker der begyndte at vinterbade i fjorden.  

For at kunne fortælle hinanden hvornår nogen havde tænkt at bade oprettede vi FB 
gruppen “Vinterbaderne ved Vellerup Strand”  

Det anbefales jo at man ikke bader alene.  

Gruppen har nu ca 32 medlemmer men ikke alle er aktive ba-
dere.  

Hygge og socialt 

Aftenen før nytårsaften mødtes vi en pæn stor flok dernede. Vi 
tændte bål, varm kakao og kaffe havde vi med og det var me-
ga hyggeligt selvom vejret ikke helt var med os. Ikke alle der 
mødte op var i vandet men det var hyggeligt at de kom allige-
vel.  

 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Man skal træne sig op til at vinterbade. Bedst er det at fortsætte sommerens bad-
ning, kroppen vænnes langsomt til det kolde vand og man vil kunne være i længe-
re, endda tag lidt svømmetag.  

Alle der har lyst at prøve om det er noget for dem er selvfølgelig velkomne og de 
kan jo bruge os fra gruppen som bader til at guide lidt.  

Jeg har en veninde som jeg går i med. Vi bader ret tidligt på dagen og måske der-
for er det sjældent vi har følgeskab af andre. Vi har gået i der hvor sommerbade 
broen, ligger men går nu i længere hen mod kajakklubben. 
Der er færre sten at skulle ud over. En smule mere dybde 
kommer vi også hurtigere ud i, hvilket er en klar fordel.  

 

Udstyr 

Vi bader uden badetøj, det er en super fed følelse, vådt ba-
detøj gør det også koldere når man kommer op.  

Vi har morgenkåber på hjemmefra, så vi ikke skal klæde om 
på stranden.  

Vinterbaderne ved Vellerup Strand 
 

Klubber—det sociale 

Vellerup Vandreklub 

Lær dine naboer og dit område at kende, samtidig med 

du får lidt motion. Der bliver også arrangeret guidede tu-

re, eks. Ejby Ådal 

Kontakt/Bliv medlem: Vellerup Vandreklub  

Fællesskab i Vellerup 

Trænger du også til at mødes med dine naboer i Vellerup? 

Syntes du det kunne være sjovt at lave noget socialt med 
andre uden at skulle køre langt.  

Kontakt/Bliv medlem: Fællesskab i Vellerup 

Vellerup Sommerby Motionsløb 

Fællesskab for motionsløbere, som vil i gang med at løbe-

træne.   

Kontakt/Bliv medlem: Vellerup Sommerby Motionsløb 

Vellerup Sommerby Meditation 

Kom og find den indre ro i Vellerups ydre skønhed. Få 
mere klarhed i dit liv og bliv lettere i sindet. 

Alle kan være med, det er meget enkelt og du kan 
ikke gøre noget forkert. 

Kontakt/Bliv medlem: Vellerup Sommerby Meditation 

Vinterbaderne ved Vellerup Strand 

Denne gruppe er for dig der vinterbader i Vellerup Som-

merby eller gerne vil i gang.  

Kontakt/Bliv medlem: Vinterbaderne ved Vellerup Strand 

https://www.facebook.com/groups/442542526741090
https://www.facebook.com/groups/1918277748386447
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/motionsloeb
https://www.facebook.com/groups/131659555439845
https://www.facebook.com/groups/442542526741090
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Vinterbaderne ved Vellerup strand 
 

Jeg har et par surfersko på, ellers er det simpelthen for koldt for mig. Min bade-
makker er sej, hun har et par crocs på, så ingen værn mod det 
kolde vand om fødderne men fordi vi skal ud over stenene på 
bunden.  

Når vi kommer op frottere vi os og på med morgenkåben, 
sokker og mere tøj hvis vi vil drikke en kop varmt på stran-
den.  

 

Tilgængelighed 

Siden efteråret 2021, har der ikke været så meget aktivitet.  

Det er også ret besværligt at nå og komme langt nok ud til at komme under 
vand, inden det føles som om man er ved at fryse til is. Bunden er fuld af glatte 
sten et stykke ud så det går lidt langsom med at nå ud på en dybde hvor man 
kan få hele kroppen under. En bro havde være guld værd, jeg er sikker på mange 
flere ville have vinterbader hvis der var en bro man kunne gå i fra. Desuden virker 
det heller ikke så koldt når man får kroppen under, det er vejen ud og ind der er 
frysende kold. 

 

Fremtidsønsker 

Vi kan godt være lidt misundelige når vi har set billeder af sauna og badebro de 
får i Kulhuse.  

Det ville kræve noget arbejde at få et sådan projekt sat i sving, og der skal selv-
følgelig også være nok der vil benytte det.  

Vi har mødt folk fra sommerbyen vi ikke kendte i forvejen. Tænker vi ville møde 
flere hvis der var bedre forhold … bro, evt sauna… og flere ville sikkert bade. Os 
der gør det ind imellem ville helt sikkert også gøre det oftere. 

Det kunne være godt med en frivillig arbejdsgruppe for at evt få en helårs bro.  

 

 

Inspiration kan hentes hos Kulhuse Sauna - Den 
flydende sauna på Kulhuse Havn. 

Loppemarked  

pinselørdag 04.06.2022 kl.10-15 

Traditionen tro vil der igen i år være loppemarked 

på vandværksgrunden ved Birkebækvej. 

Kom og kig og gør et godt fund i en af de mange 

stader. Der vil være masser af genbrugsguld og 

husflid. 

Måske har du selv noget genbrugs guld, der er blevet tilovers, og søger nyt 

hjem, så er der stadig mulighed for at erhverve sig et stade. 

Staderne vil igen i år være 3*3m. (standard pavillon størrelse) pris 50,00kr. 

mulighed for dobbelt stade på 6*3m. til 75,00kr. 

Der vil være mulighed for at stille sulten hos pølsevognen, der vil være på 

pladsen fra ved 11 tiden 

 

 

 

 

Bestilling af stadeplads 

Stade er først reserveret ved betaling af sta-

deleje. 

Betaling samt reservation af stade vha. Mobi-

lePay til Annelise Jensen 51445990. skriv sta-

de leje i kommentar feltet.  

Anvisning af stade og opstilling fra kl.: 8 til kl. 10 

Arrangører Charlotte og Lise Gøgevænget 

 

Hvis Corona forhindrer afholdelse af loppemarkedet, vil betalt stadeleje blive 
returneret. 

https://kulhusesauna.dk/?fbclid=IwAR1jE_SXsYnQvUBvrKtrHNPcC1i5VhThNPNCTeJhe_dzYrAYVqRqpU63di4
https://kulhusesauna.dk/?fbclid=IwAR1jE_SXsYnQvUBvrKtrHNPcC1i5VhThNPNCTeJhe_dzYrAYVqRqpU63di4
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Kaffemik 

Søndag d.1.Maj blev der afholdt Kaffemik hos Maj-Britt og Henrik på Fyr-

vænget. Der blev disket op med kaffebord og rigtig dejligt værtsskab. 

Snakken gik livligt på kryds og tværs mellem de 16 fremmødte og nye go-

de naboskaber opstod.  

 

En masse gode ideer kom på bordet og ar-

bejdsgrupper nedsat. Vi kan kun sige at der 

venter mange gode oplevelser for de der har 

lyst til at være med i Fællesskab i Vellerup. 

Tak for nogle dejlige timer 

 

 

 

Har du lyst til at møde nye mennesker i Vellerup Sommerby og få nogle 

hyggelige og sjove oplevelser, så meld dig ind i Facebookgruppen– Fælles-

skab i Vellerup 

 

Af Mette Milling Sandberg, Falkevænget 

Jeg er vild med det kolde gys, da det giver et kick til dagen. Jeg bliver lige en 
tand mere glad sådan en dag hvor vi har været nede og dyppe. Det kan godt 
mærkes at det er mindre koldt hvis man kommer i jævnligt og der ikke er for 
mange dage imellem et dyp. 

 

I facebook gruppen er alle, der har interesse i at vinterbade velkommen og alle 
kan slå op hvornår de kunne tænke sig at dyppe. Hvem der så vil med kan jo sva-
re på opslaget. “Vinterbaderne ved Vellerup Strand”  

 

Jeg kan kun anbefale at det prøves    

 

Af Linda Nielsen, Vellerup By 

https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/442542526741090
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Kire er den energi som gør, at et menneske med 83 havesæsoner i rygsækken 
har et så stærkt og selvstændigt liv, som Erik nu har. Han er aktiv og altid i gang, 
så man med sin halve alder kan blive helt misundelig på hans energi og vilje til 
at få ting til at ske. Erik kan selv og gør selv – og livet belønner ham tilbage med 
en livskraft, som stråler fra ham. Det er en gave større end hvad Erik kan blive 
gengældt med af noget menneske. Livet passer på ham og har ham i sin favn.  

 

Da Erik flyttede til Vellerups Sommerby ændrede han hele sin have, så den i dag 
er udlagt til fuld nyttehave. Her i det tidlige forår har Erik allerede lavet de første 
hundrede potter med alskens vækst og herlighed. De forsvinder lige så hurtigt, 
som de bliver lavet dog, da Erik som bekendt har ét mål med sin foretagsomhed 
– at skabe vækst og dele den med andre. Haven blomstrer da også allerede i 
fuldt flor i de yderste og inderste bede af grunden. Der er tulipaner og påskelil-
jer som trives som kun en blomst kan hos en nænsom sjæl som Kire Nesdunk. 
For de bliver set, passet og plejet, som kun en rigtig heldig plante kan ønske sig. 
Når folk går fra Erik har de ofte nogle af hans smukke blomster-børn med sig, 
som han med eftertænksomhed og nøje har plukket og gjort klar med en kærlig 
tanke til et medmenneske. Når de kommer i vase hjemme, er Erik også til stede 
på sin vis gennem sine blomster og dermed er lidt af hans menneskelige pollen 
spredt.  

 

Jeg har fået lov at fortælle nogle af Eriks mange tusinder fortællinger. Det i sig 
selv er en ære. At fortælle om Erik er dog ikke noget, der lige sker af én om-
gang. I de kommende blade vil man kunne finde fortællinger fra et fornemt 
menneskes liv og erindringer, som kan give en lille fredelig hyggestund midt i alt 
det andet, vi alle roder med. Her lidt at starte på.  

 

Da Erik var 15 år, var der ifølge ham selv ”ikke noget, der hed teenagere. Det var 
først meget senere, det blev opfundet”. Hans forældre havde dog muligvis allere-
de fået færten af det med at have sådan en ”ikke-teenager” boende, da han 
fandt sig selv deporteret til morens kusines gård for at lære at rubbe neglene. 
Erik blev kastet ud i gårdens mange opgaver og startede her sit lange liv med 
hårdt fysisk arbejde, som han stædigt har vedligeholdt lige siden, som kun en 
sand viking ville kunne klare. Erik lærte hurtigt både at køre gårdens Ferguson 
og høste lucerne med le. Det med Ferguson-traktoren var en stor ting for en 
ung mand som Erik, der kom fra familie uden bil og pludselig fik lov at køre så-
dan en krabat. Erik husker, hvordan han lærte at spise ”blodpandekager” lavet af 
blod fra gårdens grise. Første oplevelse med denne ret kom efter at have set det 
forsvarsløse dyr blive spændt fast på en stige og få skåret halsen over, så blodet 
fossede ned i en spand. Herfra lærte han så, at pandekager tilsyneladende kan 
laves på blod. Det var aftensmaden. Sær middag i Eriks’ verden dengang, men 
han fandt alligevel, at hvis den der bagte blodsamling blot blev rigeligt over-
dænget med sirup, ja så var det vel også en slags mad.  

 

Af Nina Groth.  

Vellerup Sommerby. April 2022.  

Min ven – Vellerup Vikingen 

Jeg har en ven. Han hedder Kire Nesdunk – i min verden om ikke andet. Han er næ-
sten dobbelt så gammel som mig og et af de mest fantastiske og livskompetente 
mennesker, man kan forestille sig. Egentlig hedder Kire faktisk Erik. Erik Knudsen. Han 
er også kendt som Knuds eller Gartner Knudsen. Kært menneskebarn har mange nav-
ne.  

 

Han bor i Vellerup Sommerby og er kendt og afholdt af mange. De mennesker, der 
ikke har mødt Erik endnu, skulle for deres egen skyld se at rubbe neglene. Erik gør 
livet lysere og grønnere med sit menneskekærlige sind og sin store gavmildhed. Den 
sidste snakker vi lidt om han og jeg. Om det med at dele ud af alt, hvad man har. Bå-
de jordisk gods og hjerterum. Som dengang Erik møjsommeligt havde lavet et herba-

rium med alverdens tørrede urter og planter og jo 
egentlig holdt meget af sit projekt og resultat. En ung 
mand, der i sit farmaceut-studie skulle bruge et herba-
rium, og vidste, at Erik havde lavet sådan et, tilbød ham 
den forrygende sum af 20 kr. for værket – hvilket man 
jo nok kunne sige sig selv ikke hang sammen i forhold 
til den indsats og tid, der var lagt i tingene – men Erik, 
som den godhjertede sjæl han er, forbarmede sig over 
den unge mand og overlod sit herbarium til ham. Gad 
vide om den unge mand var klar over, hvad han tog 
imod dengang? For Erik var det vigtige, at gøre et an-
det menneske glad, selvom det var en uforholdsmæssig 
dårlig handel for ham.  

 

 

Hvorom alting er, når dét med den uendelige gavmildhed så bliver nævnt i en snak, 
så ved jeg samtidig, at det er præcis dette rummelige og imødekommende sind, der 
gør, at Erik er nået dertil i livet, hvor han er. Erik er taknemmelig for de små ting i til-
værelsen og er en stor inspiration i denne henseende. Han husker detaljer på en må-
de, som er de færreste mennesker forundt. Han ser livet med alle sanser åbne og hu-
sker det af samme grund for mere end de fleste. Når Erik deler sine mange fantasti-
ske fortællinger og erindringer, så er man der med ham. Man ser tingene som var 
man der selv. Dette i sig selv er en rejse i Eriks erindringer værd.  

Erik reflekterer over de skønneste ting. Han tænker over mennesker og deres betyd-
ning og aftryk i ham selv og verden. Han har humor, som jeg kun kan drømme om at 
være i besiddelse af, når jeg når min alderdom. Faktisk er det netop sådan Erik blev til 
Kire Nesdunk for mig: som den vidunderlige legende sjæl, han er, underskriver han 
sig med Kire Nesdunk, når han deler sine mange vidunderlige fortællinger med mig. 
Kire Nesdunk er den sprudlende sjæl, der er inde i Erik.  


