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Erindringer fra Nakke By Øst Annie Brydegaard Danielsen Hent PDF ”Nakke by har bevaret en del af sin
struktur fra før udskiftningen. Uudflyttede gårde, vejforløb og flere gadehuse lå også i den østlige bydel. Der
hvor Nakke by endte eller begyndte, hvor vejen delte sig ned mod Rørvig og ud til Nakkelandet, lå en lille

gård med gravhøjen Sodehøj på marken. I husene havde skomageren og hjulmanden deres værksted, syersken
sin systue og høkeren sin butik.

På det højeste punkt knejsede Bakkegaarden, hvor bonden drev mølleri indtil en katastrofe indtraf, og gården
blev til Annexgaarden. Byens eneste sidegade førte forbi Maries hus og Maarbjerggaard, hvor den endte ved

vejmandens hus. Huset Havn lå ned til gadekæret og var byens eneste hus med status af sommerhus.
Vejen og gadekæret var et yndet sted for leg og aktiviteter i de lyse timer, og de voksne stoppede op og havde
tid til at snakke sammen: Om død, frygtelige brande, ulykker og bankdirektøren, der ville være proprietær.

Glade budskaber om tilflytterne i skolen og i husene, der hurtigt faldt til og gav nyt liv i byen og
branddammen …”

 

”Nakke by har bevaret en del af sin struktur fra før udskiftningen.
Uudflyttede gårde, vejforløb og flere gadehuse lå også i den østlige
bydel. Der hvor Nakke by endte eller begyndte, hvor vejen delte sig

ned mod Rørvig og ud til Nakkelandet, lå en lille gård med
gravhøjen Sodehøj på marken. I husene havde skomageren og

hjulmanden deres værksted, syersken sin systue og høkeren sin butik.
På det højeste punkt knejsede Bakkegaarden, hvor bonden drev

mølleri indtil en katastrofe indtraf, og gården blev til Annexgaarden.
Byens eneste sidegade førte forbi Maries hus og Maarbjerggaard,

hvor den endte ved vejmandens hus. Huset Havn lå ned til gadekæret
og var byens eneste hus med status af sommerhus.

Vejen og gadekæret var et yndet sted for leg og aktiviteter i de lyse
timer, og de voksne stoppede op og havde tid til at snakke sammen:
Om død, frygtelige brande, ulykker og bankdirektøren, der ville være
proprietær. Glade budskaber om tilflytterne i skolen og i husene, der

hurtigt faldt til og gav nyt liv i byen og branddammen …”
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