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brochure fra 2011, hvor man
kan læse om ”det hellige
mørke” og de muligheder,
som bakkerne rummer.
Set på den baggrund er det
en slags generalprøve, som
nu finder sted i weekenden,
når busser kører fra Holbæk
til Brorfelde med julekalenderseere, som gerne vil opleve det særprægede område.
Stort set alt, hvad der kan
krybe og gå af lokale foreninger, gør deres til, at Brorfelde dufter af æbleskiver,
brød og gran. Kikkerterne er
åbne, og de dristige kan få en
tur i svævebanen over bakkerne.

Civilastronom Hans Jørn Fogh Olsen har besøg i observatoriet af 4., 5. og 6. klasse fra Slotsparkens Friskole i Jægerspris. Her kan børnene få et kig i det store teleskop –
julekalenderkikkerten – som de kender fra julekalenderen på tv. Foto: Stine Bidstrup

Brorfelde sætter strøm
til julestjernerne

Sneproblemer

Landsby: Julekalenderen hjælper ikke kun i udviklingslandene. Også i udkanten af
Sjælland skal succesen sætte gang i en udvikling. Planerne er vidtløftige for de gamle
stjernekikkerter i de sjællandske ”alper”.
JETTE ELBÆK MARESSA
International korrespondent
jema@jp.dk

n snehvid onsdag formiddag viser i al sin
tysthed, hvad det hele
drejer sig om: at få liv i
en landsby, som få anede
eksisterede, før Wikke og
Rasmussen kom forbi og så
mulighederne i den som
kulisse til julekalenderen
”Julestjerner”.
Bortset fra to kriminalbetjente , som tilfældigt kommer forbi og lige skal se bakken med stjernekikkerten, er
der ikke meget andet end et
par gumlende heste og en

E

dybfrossen kat at kigge på i
den helt igennem idylliske
landsby, som ligger ca. 10 km
syd for Holbæk.
Brorfelde er først og fremmest for naturelskere og
kommende bjergryttere som
”kyllingen fra Tølløse”.
Michael Rasmussen har trådt
sine barnepedaler tynde i det
stærkt bakkede istidslandskab, som ikke for ingenting
har fået tilnavnet ”de sjællandske alper”. Den klassiske
tur rundt om Maglesø er
krævende, men indebærer på
søens nordlige side trods alt
mulighed for et pitstop ved
traktørstedet og en dukkert i
søen, hvis vejret er til det. På

sydsiden der kun én vej: op
og ned, og det kræver ekstra
energi at dreje fra mod Brorfelde for at tage et par bakker
til.
Veras Grusgrav? Glem den.
Skiltene med adgang forbudt
står der ikke for sjov, men
skulle det alligevel lykkes at
finde vejen om til Sophienholm grusgrav ad de mere
ureglementerede stier i skoven bag Vera Grus’ hus, kan
man forvisse sig om, at den
gule gravemaskine ganske
rigtigt står der nede i hullet,
og at der graves og graves, så
den hemmelige kælkebakke
bag grusgraven måske en
skønne dag forsvinder.

Står det til en kreds omkring Brorfelde, skal der for
alvor graves guld i bakkerne.
Efter at Sus, Bob, Big J og Vera
Grus har gjort landsbyen
kendt, gælder det om at udnytte medløbet. Brorfelde
Centret er i gang med at rejse
penge til at købe de gamle
bygninger, som i sin tid tilhørte Københavns Universitet og nu er til salg.

10 mio. fra Almenfonden
»Vi vil gerne lave en udstilling om astronomi, forskning i himmelrummet og
geologi. Med skoletjeneste
og en restaurant og måske
mulighed for, at familier kan

overnatte,« fortæller Eskil
Vagn Olsen, der er leder af
Holbæk Museum.
Et dyrt projekt, som ifølge
Eskil Vagn Olsen kræver et
to-cifret millionbeløb.
I går kom det frem, at
Holbæk Kommune har fået
10 mio. kr. fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal, bedre kendt som Almenfonden, til at lave et
oplevelsescenter på stedet.
Pengene er betinget af, at
kommunen skaffer flere millioner til oplevelsescentret.
Projektet vurderes til at
koste op mod 33 mio. kr.
Projektet er beskrevet i en
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Skarptøjede seere vil formentlig hurtigt bemærke, at
der på selve området om
stjernekikkerten står en del
flere huse, end det fremgår af
julekalenderen, hvor alle
tjenesteboliger er redigeret
væk.
Og mens julekalenderen
drypper af regn, så ligger der
– endnu – fast og god sne på
jorden i Brorfelde, som tilmed har en af Sjællands
bedste kælkebakker. Enten
den stejle fra observatør Gyldenkærnes hus ned til selve
landsbyen eller den laaaange, som ligger lidt nordvest
for Brorfelde, og hvor man
kan suse ned ad bakken med
udsigt til Maglesø og slå sig
på en stivfrossen kokasse.
Hans Jørn Fogh Olsen, som
er civilastronom og konsulent på julekalenderen, kan
ikke lade være med at smile
ad al den sne. Han husker,
hvordan tv-hold og skuespillere for et år siden ventede og
ventede på sne, men endte
med at optage i silende regn.
Hans Jørn Fogh Olsen har
boet i Brorfelde det meste af
et arbejdsliv, kender bygnin-
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