Pressemeddelelse
Rågeleje får sin egen bog – før første gang siden 1915
Det er 106 år siden, der sidst udkom en bog om og med titlen ‘Rågeleje’.
Derfor er det ganske på sin plads, at journalist Allan Vendeldorf nu har
skrevet Rågeleje – før og nu om byen og fiskerlejet fra 1900 til i dag.
Det begyndte egentlig som slægtsforskning, men undervejs i udgravningen af sin familie
historie i Blistrup fandt Allan Vendeldorf ud af, at historien om den nærliggende Rågeleje
Villaby var langt mere interessant, og at det var den, der fortjente opmærksomhed:

»Rågeleje rummer det hele og har plads til alt. Mange små historier er kommet for en dag
gennem beretninger fra nulevende og afdøde, og deres erindringer har trukket tråde til
andre historier, som samlet giver et billede af Rågeleje og dets udvikling,« fortæller Allan
Vendeldorf.

Rågeleje – før og nu fortæller om villabyens etablering omkring 1900 nær det store overdrev
ved den lille Rågeleje Fiskerby. Det er en historie om innovative spekulanter, der så mulighed
for at bygge sommervillaer til Københavns bedre borgerskab. Udviklingen fortsatte helt op til
1970’erne, og i dag omtales både villa- og fiskerby blot som Rågeleje.
Bogen beskriver udviklingen dengang og nu og ikke mindst de mennesker, der har været
med til at udvikle byen. Forfatteren kommer også ind på alle de kendte danskere, der har
haft tilknytning til Rågeleje, f.eks. Jørgen Ingemann, Simon Spies, Grethe Sønck og Peter Belli,
samt ikke mindst de mindre kendte, men meget betydningsfulde for området, det være sig
Børge Kaa, Ane Dorthea, Albertine Jørgensen, Fugle-Hans og mange andre.
Bogen er skrevet til alle dem, der holder af og vil vide mere om Rågeleje, både lokale,
sommerhusejere og turister – og til alle med interesse i Nordsjællands og Sjællands
udvikling og historie.
Allan Vendeldorf er journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Han er vokset op på Rågeleje-egnen
og bor i dag i Vinderød nær Frederiksværk. Han har skrevet en lang række bøger, heraf flere med
lokalhistorisk tema, bl.a. om Helsinge og om Johan Frederik Classen og Frederiksværk.
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