
Vejnavne i Sønderklit sommerhusområde og deres oprindelse 
 
En historiefortæller 
Einar Frederiksen bor i Lyngså - og har gjort det en stor del af sit liv. Som kontrollant ved landbruget kom 
han til byen i 1952. At han slog rod her, har nok noget at gøre med en ung pige fra Nørgaard. 
 

Einar er en institution i sig selv. - Han har virkelig været involveret i mange lokale tiltag 
og beklædt ansvarsfulde tillidsposter. Nu er han 82 år og stadig aktiv og fuld af energi, 
men tillidsposterne er der trappet ned på. Dog er der en tilbage, som mange nyder godt 
af, nemlig posten som bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk forening for Lyngså og Omegn. 
 
Lysten til at skrive og interessen for det, der var engang, er ikke gået upåagtet hen. Einar 
har således bl.a. skrevet om gården Nørgård og om gården Storskoven i Albæk. 

 
Det er imidlertid også blevet til en beretning om vejnavnene i Sønderklit, hvor det hele startede engang i 
1960'erne med ejendommen "Sønderklit" og ægteparret Bertelsen. 
 
Ægteparret Berthelsen 
Fra ældre tider har jorderne langs med havet fra Sønderklitvej og nordpå ikke været tillagt særlig stor vær-
di. de grønne pletter mellem klitterne blev benyttet til græsning af nogle får, men først i 1950-erne blev de 
øde områder ved Nørreklit udstykket til sommerhusgrunde. 
 
Salget gik nok lidt trevent i starten, men midt i 1960-erne blev der vist større interesse for opførelse af 
sommerhuse. Det var på denne tid, at ægteparret Agathe og Emanuel Berthelsen, der ejede gården Søn-
derklit, besluttede et større klitareal beliggende langs med stranden til sommerhusbebyggelse. 
 
Der blev anlagt veje, og ved landinspektør Nellemanns hjælp kom der gang i selve udstykningen. 
 
Næsten før salget rigtigt kom i gang, indså ejerne, at det blev nødvendigt, at vejene fik navne, og man be-
sluttede, at det skulle være personnavne og valgte udelukkende navne fra familien og også i et vist omfang 
fra unge medhjælpere, der havde været ansat på gården eller i den købmandsbutik, der blev startet ret 
hurtigt, efter sommerhusbebyggelsen kom i gang. - Vejene fik følgende navne: 
 
Nellemannsvej 
Nellemannsvej - den lange vej vest for gården, der er gennemgå-
ende fra Sønderklitvej og helt op til Nr. Klit fik navn efter landin-
spektør Nellemann, der havde stået for udstykningen. 
 
Bjarnesvej og Prebensvej  
Vejene syd for gården fik navnene Bjarnesvej og Prebensvej. - Bjar-
ne og Preben var navnet på de to drenge, som ægteparret Berthel-
sen havde stået faddere til. Bjarne var en nevø og Preben søn af 
Signe og Egon Overby, som var Berthelsens venner. 
 
Jørgensvej 
På grundene nærmest ved stranden blev der anlagt veje i retning 
øst/vest. Alle disse veje gennemskæres af en lang vej, som fik nav-
net Jørgensvej - opkaldt efter en tidligere "sommer"-medhjælper, 
Jørgen Mølholm. 
 
 



Anthonsvej og Sigridsvej 
Bevæger vi os fra Sønderklitvej og videre mod nord, hedder den første vej Anthonsvej og den næste Si-
gridsvej, Disse veje er anlagt på et jordareal, som tidligere har tilhørt Lyngsågård. Sigrid var frue på denne 
gård, og Anthon var hendes far, ligesom deres deres yngste søn hed Carl Anthon. 

Agathesvej og Emanuelsvej 
De næste veje hedder Agathesvej og Emanuelsvej, opkaldt efter ægteparret, der udstykkede grundene. 
 
Annasvej og Mariesvej 
Nord for Klitbækken kommer vi først til Annasvej og dernæst Mariesvej. Disse er opkaldt efter Emanuels to 
søstre. 
 
Elinsvej og Hannesvej 
Næste veje i rækken er Elinsvej og Hannesvej,  ægteparret Berthel-
sens to døtre. 
 
Petersvej og Linesvej 
Vi fortsætter med Petersvej og Linesvej. Peter og Line var Emanuels 
forældre og havde ejet Sønderklit i et halvt århundrede frem til 
1948. 
 
Esthersvej 
Vi er nået frem til Esthersvej. Esther var en plejedatter, der var op-
vokset på gården. 
 
Kajsvej og Eriksvej 
De to næste veje, der fortsætter helt op til Nellemannsvej, hedder 
Kajsvej og Eriksvej. Kaj og Erik var fætre til Emanuel. 
 
Edithsvej 
Også området nord for ladebygningerne, der var af dårlig bonitet, blev udstykket til sommerhusbebyggel-
se. 
 
Den første vej nord for gården fik navnet Edithsvej. Edith var ansat på gården i 1958 og var også "sommer"-
medhjælp i flere år efter. 
 
Kirstensvej og Åsevej 
Og dernæst følger Kirstensvej og Åsesvej. Opkaldt efter to søstre, som i flere år var sommermedhjælp i hus 
og den købmandsbutik, der i flere år var indrettet i en af gårdens bygninger. Deres forældre var bestyrer-
par på mejeriet Heimdal i Lyngså. 
 
Elsebethvej 
Så er vi nået til Elsebethsvej. Elsebeth var en niece til ægteparret Berthelsen. 
 
Dorthesvej og Birthesvej 
Vi mangler stadig et par veje, før ringen er sluttet. Det er Dorthesvej og Birthesvej. Dorthe var også pige, 
som var ansat om sommeren, og var iøvrigt datter fra Lyngsågård. - Også Birthe var i nogle år "sommer"-
medhjælp. Hun var søster til føromtalte Jørgen. 
 
Tage Sanden 
I samme tidsperiode havde Tage Sanden fra Hjallerup erhvervet et areal på 12 tdr. land, som også blev ud-
stykket til sommerhusbebyggelse, men med mindre grundstørrelser end på Sønderklit. 



Rovej og Fredvej 
Der blev anlagt to veje, som fik navnene Rolighedsvej og Fredensvej. Da Sæby storkommune blev oprettet i 
1970, viste det sig at begge vejnavne fandtes to eller flere steder i den nye kommune. Derfor fik begge veje 
"navneforkortelse", så disse kom til at hedde Rovej og Fredvej. 
 
Agnethesvej og Tovesvej 
Umiddelbart nord for Sandens udstykning havde FDF lejren "Klitten" et lille areal, som på samme tid også 
blev udlagt til sommerhusbebyggelse. Der blev anlagt to veje, som fik navnene Klitgade og Strandvej. 
 

 
Sønderklit i 1970'erne 

 
Disse veje fik efter 1970 ændret navnene til Agnethesvej og Tovesvej. på Sæby kommunes tekniske for-
valtning havde man på dette tidspunkt to tekniske assistenter ansat, hvis fornavne var Agnethe og Tove. - 
Det er efter al sandsynlighed disse personer, vejene har fået deres navn efter, da det var teknisk forvalt-
ning, der stod for ændring af vejnavnene. 
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