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Egebækken fylder 25 år
Med udsendelsen af dette nummer af Egebækken kan vi fejre, at der nu er udgivet 50 numre 
af bladet siden starten for 25 år siden,

i foreningens første 18 år havde den daværende formand Arne Meyling med ujævne mel
lemrum udgivet en publikation under navnet SAGA. Et egentlig medlemsblad blev der først 
tale om, da Egebækken i1986 bleven realitet med 2 numre om året på 56-64 sider.

Bladet har haft 4 redaktører. Birgitte Jørkov, Christian Sørensen, Poul Korse og siden 1994 
Kjeld Damgaard. Bladet, der nu er rigtig trykt og endda delvis i farver, rummer primært lo
kalhistoriske artikler af skiftende forfattere og foreningens program for det kommende halv
år. Bladet nyder stor anseelse i og udenfor medlemskredsen. Bladet er et væsentlig bindeled 
mellem foreningens bestyrelse og medlemmerne.

Som bekendt er portoen steget kraftigt pr. 1. april i år. Det kommer til at koste kr. 25, - for at 
sende Egebækken ud med Kgl. Post stort set svarende til, hvad det koster at få det trykt. 
Det er en meget beklagelig udvikling, der gør det endnu dyrere at holde kontakten med 
vore medlemmer. Vi har de seneste år fået et beløb fra Bladpuljen til dækning afen del af 
udgifterne, men det skal søges hvert år, så i disse spare tider er det jo ikke sikkert, at det vil 
fortsætte.

Men der er en nem mulighed for at få information om foreningens arbejde nemlig via vor 
meget flotte hjemmeside, som man finder ved at gå ind på nettet under egebaekken.dk. 
Den bliver løbende opdateret af vor sekretær Mads Vej-Hansen, og her kan man ud over at 
se hvilke arrangementer vi tilbyder, også læse mindre artikler fortrinsvis af lokalhistorisk art.

Vi vi! derfor opfordre medlemmerne til oftere, end det har været tilfældet indtil nu, at gå ind 
på hjemmesiden og følge med.

Hvis der blandt medlemmerne er nogle, som har korte erindringshistorier eller andet af lokal 
interesse, vil vi meget gerne have et indlæg til hjemmesiden. Hvis man ikke mener, at man 
kan få det formuleret selv, er man velkommen til at kontakte Preben Poulsen, Kjeld Dam
gaard, Kresten Tommerup eller Jan Arnt, som gerne i ny og næ vil give en hånd med.

Venlig hilsen og GOD SOMMER
BESTYRELSEN

egebaekken.dk
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Espergærde 
anno 1795

Af Kresten Tommerup

En af de allerførste dage i november 
1795 var der stort postyr og opløb i det 
lille fiskerleje Espergærde. Den lille halve 
snes skrutryggede fiskerhuse, der tryk
kede sig på den smalle forstrand lige 
nedenfor den stejle kystskrænt, en lille 
klynge mere eller mindre faldefærdige 
hytter på hver sin side af den gamle lan
devej langs Øresundskysten, havde den 
dag fået usædvanligt fint besøg. Amt
manden over de tre nordsjællandske am
ter, Heinrich von Levetzau, var allerede 
ankommet sammen med sine folk efter 
den lange tur hertil fra Frederiksborg, og 
fra den nærliggende herregård Krogerup 
var selveste godsejeren, kammerjunker 
Anthon Adam Frederik von der Maase, 
også dukket op sammen med godsets ri
defoged og flere tjenestefolk.

Ridefogeden kendte fiskerne naturlig
vis godt i forvejen, men det var nu ikke 
hver dag, herremanden i egen person 
aflagde besøg i fiskerlejet. Midt i men
neskevrimlen sås desuden de to land
væsenskommissærer, reg imentskriver 
Arctander og staldskriver Dumetius. Her
udover bemærkede man regimentskriver 

Badstuber, der som administrator over 
Kronborg Rytterdistrikt var til stede for at 
repræsentere kongens interesser, og en
delig var der landinspektør Adolph von 
der Recke - alle sammen med et større 
antal ledsagere, tjenestefolk, kuske og 
heste og vogne. Det var et sandt virvar 
- med ridefogeden og landinspektøren 
som dem, der pegede ud, gestikulerede 
og på anden måde viste, at de var de 
bedst stedkendte af de mange gæster.

Og ved stranden var stort set alle fi
skernes både også trukket op. Der var vist 
slet ingen, der var taget på fiskeri ude på 
Sundet den dag, for alle vidste jo, at der 
stod vigtige ting på spil. Selv fra nogle 
af de omliggende landsbyer sås der folk, 
men de ville velsagtens blot se de mange 
fine folk an, som aflagde fiskerlejet be
søg. Jo, der var virkelig noget at kigge 
på for de mange barbenede børn, der løb 
omkring i fiskerlejet den dag - og selv 
adskillige år efter kunne der i lejet falde 
en bemærkning om al den ståhej, der 
havde udspillet sig den novemberdag.

Anledningen til det fine og talstærke 
fremmøde i det fattige fiskerleje var et 
landvæsenskommissionsmøde, som skul
le forsøge at udrede trådene i en allerede 
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da flere år gammel sag. Det drejede sig 
alt sammen om retten til at disponere 
over de stejlepladser, som omkransede 
fiskerlejets huse både i syd og i nord. 
Her havde lejets fiskere siden Arilds tid 
i fællesskab hængt deres fiskeredska
ber til tørre, men nu var der opstået en 
voldsom uenighed om retten til at bruge 
pladserne.

Både birkedommer og andre rets
instanser havde gennem de seneste år 
været involveret i fejden, som var ble
vet stadig mere forbitret. Tre år tidligere 
havde de ældste i lejet endda været med 
til at udfærdige et tingsvidne, hvori det 
udførligt blev beskrevet, hvordan skel
lene havde gået, så langt tilbage nogen 
overhovedet kunne huske - og hvem, der 
havde haft fortrinsret til hvad.

I mellemtiden havde fiskeren Peder 
Jensen så fået dom for, at han som fæster 
af halvdelen af kongens fiskestade ud for 
fiskerlejet - Skotterup Fiskestade - frem
over havde eneret på at bruge den del 
af den nordlige stejleplads, som lå nær
mest stranden. Vistnok ved en formel fejl 
i retssystemet var han siden også blevet 
tilkendt retten til at benytte resten af den 
nordlige stejleplads - med henvisning til 
at han i nogle år havde lejet den anden 
halvdel af fiskestadet af den fisker, som 
ellers havde haft den halvpart i fæste. 
Den afgørelse havde lejets andre fiskere 
ikke brudt sig om...

Sagens hovedpersoner var således 
Peder Jensen, som forfægtede sin ret som 
kongelig fæster af fiskestadeparten - og 
på den anden side hans modpart i form 
af ejeren af Krogerup, kammerjunker von 
der Maase, der ønskede at få landvæ

senskommissionens ord for, at han som 
godsejer kunne fordele stejlepladserne 
efter eget ønske og forgodtbefindende 
og dermed sikre, at der blev stejleplads- 
adgang for fæsterne af samtlige godsets 
huse i hele fiskerlejet.

En gordisk knude
Det stod jo nok klart for de mange fine 
medlemmer af landvæsenskomssionen, 
at sagen ikke var helt så enkel at løse. 
Det havde udviklet sig til en lokal gor
disk knude: Fiskeren Peder Jensen var jo 
både fæster hos kronen/kongen (nemlig 
af halvparten af fiskestadet) og hos kam
merjunker von der Maase (nemlig af det 
fiskerhus, der lå nordligst i Espergærde, 
ud mod vandet). Og herremanden op
trådte tilsvarende heller ikke alene på 
egne vegne, for som godsejer måtte han 
naturligvis forfægte alle fiskernes ret
tigheder til at kunne benytte stejleplad
serne. At have adgang til stejlepladsen 
var en simpel nødvendighed for deres 
udkomme - og dermed også for at de 
kunne vedblive med at svare deres afgif
ter til godset.

Det var kammerjunker von der Maase, 
der med et lidt hidsigt brev til amtman
den nogle få uger forinden havde bedt 
om at få landvæsensmødet arrangeret, 
og kammerjunkeren og hans godsadmi
nistration var da også mødt velforberedte 
op og fremlagde diverse dokumenter, som 
efter von der Maases formening endegyl
digt ville fastslå Krogerups uindskræn
kede rettigheder i og omkring fiskerlejet. 
Blandt dokumenterne, som blev lagt på 
bordet, var det originale skøde udstedt af 
Frederik IV i juni 1721, hvorved Frederik
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Rostgaard som herre på Krogerup mage
skiftede sig til de to fiskerlejer Espergær- 
de og Humlebæk med tilsammen 15 fæ
stehuse samt den gamle vandmølle ved 
Søbækkens nedre løb mod til gengæld at 
afstå nogle fjernereliggende ejendomme 
til kongen.

Der skulle - sådan så det i hvert fald 
ud fra Krogerups synsvinkel - ikke være 
så meget at diskutere: Stejlepladserne 
var at betragte som en del af godset! 
Der var kun den ene hindring, at fiskeren 
Peder Jensen jo allerede i foråret 1793 
havde fået tilkendt en del af den nord
lige stejleplads af birkedommer Frørup 
ved den synsforretning, der var foregået 
på stedet, og afgørelsen var endda blevet 
bekræftet ved en dom, der faldt senere 
samme år ved Kronborg Birketing. Den 
afgørelse baserede sig på de oprindelige 
kongelige rettigheder til landets fiske
vande og forstrande - rettigheder som 
stammede helt tilbage fra middelalderlig 
lovgivning, men som stadig ansås for at 
have i det mindste en vis gyldighed - og 
birkedommerens beslutning kunne land
væsenskommissionen ikke umiddelbart 
omstøde.

Alene kortet godkendtes
Det umulige i hele sagen erkendtes da 
også af landvæsenskommissionens med
lemmer. I dag ville vi måske have sagt, at 
de sparkede bolden til hjørne - eller i det 
mindste helt ud af egen banehalvdel. I 
deres afgørelse slog de således fast, at de 
"fandt sig ikke beføyet til at afsige nogen 
Kiendelse i Henseende til hvorvidt det 
andet halve Fiskestade af No. 7 paa Skot- 
terup kunde tilkomme Støyleplads paa 

Espergierde, da det er en Ejendoms Sag 
som efter at Parterne paa lovlig Maade 
have bevist deres Rettigheder, ved Lands 
Lov og Rett bør paakiendes”.

Eller sagt med lidt andre ord: Det her 
er slet ikke vores bord... 1 må gå til dom
stolene!

Kommissionen tilføjede med hen
visning til markeringer på det kort over 
området, som landinspektør Recke hav
de udarbejdet året forinden på von der 
Maases foranledning, at det efter gransk
ning af de foreviste dokumenter og efter 
en vurdering af vidnernes udsagn måtte 
være rimeligt, at stejlepladserne be
tegnet A og B fremover var til brug for 
samtlige Krogerups gods’ husfæstere paa 
Espergærde. Peder Jensens fortrinsret til 
den mindre del af den nordre stejleplads 
turde kommissionen dog ikke anfægte.

Sagen blev således slet ikke afgjort 
ved november-mødet i Espergærde. Det 
eneste, kommissionen kunne nå frem til 
i enighed, var at fastslå, at landinspektør 
Reckes kort fra året før var "i alle deele 
overensstemmende med Marken" - og at 
stejlepladsen markeret med C på kortet - 
den part, som Peder Jensen var tildømt 
- også var afsat i overensstemmelse med 
det oprindelige tingsvidnes udsagn.

Den genfundne sammenhæng
Hele sagsforløbet ved Espergærde strand 
den efterårsdag i 1795 kender vi dels fra 
et udførligt referat, som regimentskriver 
Arctander skrev, og som alle mødets of
ficielle deltagere underskrev. Til overmål 
er referatet på sidste side forsynet med 
amtmand v. Levetzaus laksegl. Vi kender 
også udmærket landinspektør Reckes





Her er hovedparten af oplysningerne fra 1794-kortet overført til et mere moderne matrikelkort fra 1903, hvor der 
allerede længe havde været fuld gang i udstykningen af villagrunde, ligesom Espergærde Havn også var kommet 
til i mellemtiden. Det gør det lidt nemmere at relatere 1794-kortets oplysninger til forholdene i det helt moderne 
Espergærde. (Kort og Matrikelstyrelsen - markeringer ved Kresten Tommerup).
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kort, som omtales undervejs i sagsforlø
bet og som kommissionen jo endte med 
at godkende nøjagtigheden af - det er 
nemlig det stadig eksisterende ældste 
kort over Espergærde fiskerleje, som i ori
ginal i dag opbevares på Flynderupga- 
ard - for øvrigt sammen med en kalkeret 
kopi, dateret "Krogerup Februar 1896". 
Begge kort er af Arne Meyling registreret 
som indgået i hans historiske samling i 
1958, stammende fra den gamle Esper- 
gærde-fisker Ole Larsen.

Kortene har i sin tid været udarbej
det til brug for Krogerups Godskontor og 
1794-kortet blev som nævnt brugt som 
en del af dokumentationen i november 
1795. Det har både en påskrift og et se
nere stempel, som dokumenterer tilknyt
ningen til godskontoret frem til slutnin
gen af 1800-tallet. Hvordan det siden 
hen er endt i fiskerhjemmet i Espergær
de, vides ikke.

Kortet fra 1794 har altså været kendt 
i ganske mange år - og det har da også 
været benyttet i flere lokalhistoriske sam
menhænge - men forbindelsen til land
væsenskommissionsmødet i november 
1795 har derimod ikke været påpeget 
tidligere. Denne sammenhæng blev for 
en del år tilbage opdaget af lokalhistori
keren Kirsten Johansen, Mørdrup. Under 
jagten på materiale og dokumentation til 
belysning af landsbyen Mørdrups histo
rie (bl.a. brugt i bogen "Mosebyen”) faldt 
Kirsten Johansen over den omtalte land
væsenssag i en pakke udskiftningssager 
på Landsarkivet, og det fremgik tydeligt 
af dokumenterne, at 1794-kortet oprin
delig havde fungeret som bilag i sagen. 
Denne betydningsfulde sammenhæng 

mellem kort og landvæsensmødets forløb 
præsenteres først nu for en bredere kreds.

En bedre forståelse...
De eksakte detaljer i hele sagen om 
stejleplads-rettighederne kan være no
get vanskelige at holde styr på i dag, 
og som det fremgår, havde landvæsens
kommissionens medlemmer heller ikke 
selv lyst til at stikke hånden dybere ind 
i "hvepsereden". Selve sagen kan måske 
også virke en anelse inferiør - og det har 
den muligvis allerede gjort på mødetids
punktet, hvor landvæsenskommissionens 
medlemmer alle var fuldt optaget af gen
nemførelsen af disse års helt gennem
gribende landboreformer. Uenighederne 
i Espergærde må af flere af mødedelta
gerne være blevet opfattet som rene pe
titesser i forhold til forsøgene på at kick- 
starte landets landbrugserhverv ved en 
gennemgribende omfordeling afjorden.

Realiteten er imidlertid, at landin
spektør Reckes 1794-kort sammenholdt 
med Arctanders udførlige referat fra året 
efter i dag giver os en helt ny viden om 
de lokale forhold: kort og referat belyser 
og uddyber hinanden - og først med refe
ratet i hånden forstår vi til fulde også alle 
kortets oplysninger.

Alle, der hidtil har beskæftiget sig 
med Espergærde-områdets lokalhistorie, 
har stort set uden undtagelse arbejdet 
ud fra den opfattelse, at Espergærde 
fiskerleje (og Søbæk Mølle) blev Kroge- 
rup-ejendom allerede ved gavebrevet til 
Hans Rostgaard i 1672 - sammen med de 
større landsbyer Tibberup og Mørdrup og 
andet mindre strøgods. Dokumenterne 
fra landvæsenskommissionsmødet i 1795
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Måleren Vilhelm Petersen har skildret mange af fiskerlejerne langs Øresundskysten. Her 
er det netop stranden nord for Espergærde, han har indfanget omkring 1850. Bemærk, 
hvor tæt på vandet, husene ligger - med bådene trukket op i sikkerhed ved havstokken 
omkring de to stenvaser. Huset yderst til højre er formentlig netop det fæstehus, som 
fiskerne Jens Hansen og Peder Jensen beboede. Vasen midt i billedet er i dag skjult i det 
nuværende havnea nslægs søndre mole. (Maleri i privateje)

viser nu tydeligt, at Hans Rostgaard i sin 
tid af Espergærdes tilliggende kun fik de 
to små gårde på toppen af kystskrænten 
(måske den bebyggelse, der oprindelig 
er kendt under navnet Esperød), idet 
kongen bibeholdt såvel fiskerettigheder
ne ved stranden (fiskestaderne) som de 
ældgamle forstrandsrettigheder (og der
med selve fiskelejet) frem til mageskiftet 
i 1721.

Ved det mageskifte, som hidtil har væ
ret næsten helt overset, overtog Krogerup 
ikke blot de to fiskerlejer og den gamle 
vandmølle ved Søbækken, men også 
fiskestade-rettighederne på strækningen 
fra Espergærde helt til Humlebæk - og 
de fleste af dem holdt Krogerup i øvrigt 
fast ved helt frem til godsets reelle ned
læggelse i 1942.
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Kortets oplysninger
Kortet over fiskerlejet, "Opmaalt i Martii 
1794 af Recke”, som der står skrevet på 
det, viser forholdene, som de præsente
rede sig for landvæsenskommissionen: 
Espergierdes "bygade" strakte sig fra sy
denden af Stejlepladsen A (i dag kendt 
som "Store Strand"), ind mellem de tæt
liggende lerklinede fiskerhuse frem til 
den nuværende Mørdrupvej og en gyde 
ned til den ene af fiskerlejets to vaser 
(landingsbroer), videre i en bue lidt ind 
i landet og rundt om stejlepladserne B 
og C frem til skovfogedstedet Egebæks 
Hus, lige bag om Egebæksvangs nye 
menighedshus. På kortet benævnes by
gaden også som den "gamle LandeVey 
til Helsingøer" - i respekt for den nye 
Kongevej længere inde i landet, som var 
blevet anlagt få år forinden. Såvel selve 
Egebeks Vang i kortets højre hjørne som 
"Egebeks Hus med Vænge” (i dag en del 
af Egebæksvang kirkegård) er angivet 
som "Kongen tilhørende", og det samme 
gælder det omtalte "Skotterup Fiske
stade N.7". Mellem skovfogedstedet og 
stranden ses "Et øde Stykke jord" med 
tilføjelsen, at dette "skal tilhøre Kongen" 
som et udtryk for kongemagtens gamle 
forstrandsrettigheder. 1 dag er det hen
holdsvis lokalområdets kirkegård og of
fentligt tilgængelige kirkestrand.

Med bogstaverne D og E har Recke på 
kortet angivet grænsen mellem de kon
gelige jorder i nord og Krogerups tillig
gende syd for denne linie. F og G angiver 
efter alt at dømme placeringen af et par 
sigtemærker på land i form af store sten 
til at afgøre fiskestadets nordlige græn
se. H og 1(J) angiver dele af fiskerhu

sene centralt i lejet, mens K anviser det 
hartkorns-fæstehus (husmandssted), som 
Krogerup overtog 1721 samtidig med fi
skerhusene. Med bogstaverne L, M, N og 
O er vist fiskestadets begrænsning fra 
stranden og ud i Øresund, og endelig ses 
bogstaverne P og Q brugt til markering 
af stendiget omkring Egebæksvang ind i 
land. De to smågårde på toppen af kysts
krænten, som lå for enden af de to stejle 
gyder, hvis startforløb er anvist på kortet, 
er ikke medtaget, for hele sagen vedrørte 
jo slet ikke den del af godskomplekset.

Forbindelsen til Mørdrup
Det skal med som et aspekt, at bønderne 
på de to små gårde i deres daglige gø
remål havde langt mere praktisk fælles
skab med landsbyen Mørdrup længere 
inde i land - i og med, at Mørdrup-bøn- 
dernes marker og de to Espergærde-går- 
des jorder tidligere havde været delvis 
blandet sammen. Det var ændret ved 
landsbyudskiftningen få år forinden, 
som havde fastsat klare skel mellem de 
respektive ejerlav og ejendomme. Mør- 
drups Strandvang gik fra gammel tid 
helt ned til Øresund - fra Strandvangs
vej og sydpå til Søbæksbro (for enden 
af nuv. Stokholmsvej). På disse jorder - 
langt fra den gamle landsby, men tæt op 
ad den gamle Søbæk vandmølle - havde 
to af de oprindelige Mørdrup-gårde få 
år forinden fundet en ny placering som 
nyopførte udflyttergårde fra landsbyen - 
men båndene tilbage til selve landsbyen 
var stadig helt intakte. Slægtsforskning 
antyder også, at der var langt snævrere 
familiemæssige relationer mellem små- 
bønderne på toppen af skrænten i Esper-
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Umiddelbart bag Ege
bæksvangs nye menig
hedshus ses resterne af 
den oprindelige stensæt
ning op ad den gamle 
kystskrænt, som i sin tid 
markerede fiskerlejets 
afgrænsning. Stensæt
ningen er markeret på 
1794-kortet, og den 
oprindelige landevej 
gik lige her nedenfor 
fra Mørdrupvej-krydset 
frem til skovfogedstedet 
Egebæks Hus. Hele om
rådetmellem dette gamle 
vej forløb og stranden ud
gjorde den omdiskuterede 
stejleplads. Den nederste 
de! af stensætningen er 
nyanlagt i forbindelse 
med opførelsen af det nye 
menighedshus
(Foto: Kresten Tommerup).

gærde og bønderne i Mørdrup, end de 
hver især havde til de fattige fiskerfami
lier nede på selve forstranden.

Kortet viser i øvrigt, at bygaden i hver 
ende - dels ved den nuværende Strand
vangsvej og dels ved skovfogedstedet 
Egebeks Hus - var afsluttet med et led, 
som kunne holde bøndernes kvæg, som 
ofte græssede frit på markerne, ude fra 
den fælles gade. Fra skovfogedstedet 
fortsatte den gamle landevej nordpå mod

Helsingør, liggende sikkert på de gamle 
strandvolde, der muliggjorde en sikker 
passage af den gamle havarm, der som 
et uvejsomt vådt morads strakte sig et 
godt stykke ind i land. Et tredje helt nød
vendigt led er i øvrigt også markeret på 
kortet. Det var placeret på den daværen
de Mørdrupvej ved foden af kystskræn
ten - direkte ud for hartkornshuset, der er 
markeret med K (matr.nr. 3), stort set hvor 
bedemandsforretningen ligger i dag.
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Hvis man sammenligner det gamle 
kort med forholdene på stedet i dag, 
skal der tages højde for, at den moderne 
Strandvej fra Mørdrupvej og nordpå er 
lagt om i et nyt forløb meget nærmere 
stranden - og at havneanlægget i øvrigt 
har medvirket til et langt større strand
areal omkring Espergærde, ikke mindst 
på området syd for havnen, hvorimod 
der siden 1794 synes at være gnavet en 
del af stranden nord for havnen - og der
med af stejlepladsen mærket C. Af de to 
viste "broer" på kortet er den sydligste 
helt forsvundet, mens den nordre kom til 
at indgå i havnens sydmole allerede ved 
det første havneanlæg.

Langgyde og Stumpegyde
Omkring de to gyder, der på kortet om
kranser fiskerhusene på bygadens land
side, er i øvrigt at sige, at de stadig ek
sisterer i bedste velgående - hvilket let 
kan erkendes af enhver, der bevæger 
sig gennem området. Oprindelig forene
des de lidt oppe ad kystskrænten og løb 
sammen det sidste stykke frem til de to 
smågårde, der lå op mod den nuværende 
Gefionsbakken. Oprindelig har gyderne 
formentlig været opfattet som en del af 
fiskerlejets fællesarealer ligesom bygade 
og stejleplads, men i det regelrette nu
tidssamfund er de naturligvis behørigt 
matrikuleret - som matrikelnr. 18a og 
18b. - og for øvrigt i dag kategoriseret 
som private fællesveje.

Ifølge Birger Mikkelsens bog om 
"Espergærde" blev den nordligste af gy
derne kaldt "Langgyden” og gyden, der 
udmundede direkte i Strandvejen, for 
"Stumpegyden”. Den sidste må efter nav

net at dømme have været opfattet som en 
slags "sidegade" til "hovedgaden" Lang
gyde. Langgyden er i dag afbrudt på den 
midterste del af sit oprindelige forløb, 
men dens gamle linieføring bestemmer 
stadig de matrikulære forhold på stedet. 
Birger Mikkelsen nævner desværre in
gen kilder til sine oplysninger, og de to 
gydenavne, der for længst er gået ud af 
brug, er også på anden vis forgæves søgt 
eftersporet.

Ingen synes længere at kunne huske 
de gamle stiforløb omtalt som andet end 
bare "gyderne". Skulle nogen kende til 
brugen af de to nævnte gydenavne, vil 
denne forfatter meget gerne have besked 
herom. Måske kunne det resultere i en 
genoplivning af disse utvivlsomt mange 
hundrede år gamle lokalnavne - og mu
ligvis være medvirkende til, at de sidste 
dele af gyderne op over kystskrænten 
blev sikret som en væsentlig rest af det 
helt oprindelige Espergærde.

Jens Hansens fiskestade
Men arbejdet med at uddrage hidtil 
skjulte oplysninger af det samlede mate
riale er slet ikke slut hermed. Det viser 
sig nemlig, at landvæsenskommissions
referatet fra 1795 direkte nævner, at den 
ene af sagens parter, fiskeren Peder Jen
sen, boede i fæstehuset, der på landin
spektør Reckes kort er markeret med et 
tydeligt "H”. Huset eksisterer naturligvis 
ikke længere (det gør ingen af husene fra 
1794), men det har oprindelig ligget på 
en del af den grund, hvor nu Restaurant 
Havnen er beliggende - tæt op til den 
lille gyde, der førte ned til fiskernes lan
dingsplads (i dag "Ved Havnen"). Yder-
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På et helt moderne matrikelkort over de centrale dele af fiskerlejet er indtegnet forløbet 
af de to gamle gyder - Langgyden og Stumpegyden - fra Strandvejen og Mørdrup- 
vej op til de to små gårde ved den nuværende Gehonsbakken. Det ses også, hvor det 
7 fags fæstehus, som først Jens Hansen og siden sønnen Peder Jensen beboede, var 
beliggende - på hjørnet af Strandvejen og havnegyden.
(Helsingør Kommune - markeringer ved Kresten Tommerup).

mere oplyses det i referatet fra mødet i 
november 1795, at Peder Jensens far, 
Jens Hansen, havde haft huset i fæste før 
ham.

Jens Hansen er i al sin almindelighed 
i Espergærde-sammenhæng et navn, der 
godt kan få det til at gibbe lidt i en, for det 
er netop det navn, som fiskestadet, der er 
vist på kortet - Skotterup Fiskestade No. 
7 - optræder med i alt efterfølgende ma

teriale helt frem til nutiden: "Jens Han
sens Stade”. Alt taler for, at Jens Hansen 
også har haft fiskestadet i fæste, inden 
sønnen Peder Jensen tog over. Og Jens 
Hansen blev virkelig gammel - endnu 
1771 optræder han i en folketællingsliste 
som fisker, 89 år gammel og gift med en 
20 år yngre kone. 1 Tikøb sogns kirkebog 
kan vi ydermere finde en oplysning om, 
at Jens Hansen døde året efter, nu 90 år
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Der er ikke et eneste af husene fra slutningen af1700-tallet tilbage i Espergærde, men 
fiskernes spartansk indrettede boliger var heller ikke udpræget noget at samle på. Det 
sidste af de oprindelige fæstehuse i fiskerlejet var beboet af "Røde Signe", der her er fo
tograferet udenfor sit stråtækte bindingsværkshus. Det lå sydligst i lejet ud mod Strand
vejen, hvor i dag sejlklubben har sit tilholdssted. (Foto: Flynderupgaard Museet)

gammel - og dødsfaldet bekræftes af Kro- 
gerups skifteprotokoller: der finder 1772 et 
skifte sted efter den afdøde fæstehusmand 
Jens Hansen i Espergærde. Selve skiftet bi
drager dog ikke med væsentlig yderligere 
viden om Jens Hansen, men arvingernes 
navne (udover de nævnte er der tre gifte 
døtre) bekræfter til fulde, at det er den "rig
tige" Jens Hansen, vi har at gøre med.

Allerede 1709 kan vi imidlertid i en 
jordebog - en gadehusfortegnelse omfat

tende det kongelige gods i Kronborg Amt 
- finde Jens Hansen som fæster på et af 
Espergærdes fiskerhuse, beskrevet som 
et 7 fags hus med lidt tilhørende kåljord. 
Hvis Jens Hansen har fisket fra Espergærde 
Strand i hele denne periode - fra han var 
midt i 20'erne til han blev op mod de 90 
og kunne lade sønnen overtage både hus, 
fiskestade og redskaber og båd - så er der 
vel ikke noget at sige til, at hele fiskestadet 
efterfølgende kom til at bære hans navn.
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Det hører for øvrigt med til historien, at 
Jens Hansens fæstehus blev overtaget ikke 
alene af sønnen Peder Jensen, men at huset 
også beboedes af dennes tre brødre Hans 
Jensen, Anders Jensen og Rasmus Jensen 
samt søsteren Anne Jensdatter. Der er lidt 
usikkerhed omkring angivelsen af de fem 
søskendes respektive aldre, men ingen af 
dem synes nogensinde at være blevet gift, 
og de optræder alle i en og samme hus
stand ved folketællingerne både 1787 og 
1801, begge gange blot med en enkelt tje
nestepige boende som hjælp i huset. Den 
Hansen/Jensen-familie har fyldt ganske 
godt op i det lille fiskerleje gennem næsten 
hele 1700-tallet.

Da ålene forsvandt...
Familien Hansen/Jensen fik ingen direkte 
efterkommere, men Jens Hansens navn 
hang ved fiskestadet ud for Espergærde, 
indtil ålene mere end 150 år senere holdt 
op med at vandre så talstærkt op langs ky
sten. Med ålene forsvandt gradvist også de 
mængder af bundgarnspæle, net og ruser, 
som ellers gennem århundreder havde sat 
deres umiskendelige præg på området. 
Ramslagene ude fra vandet hørtes efter
hånden kun sjældent. Fiskestaderne blev 
nedlagt det ene efter det andet, og det tyn
dede ud i fiskernes både i den havn, som 
også var kommet til, samtidig med at stej
lepladserne forvandledes til badestrande 
og opholdsarealer for en helt ny befolkning.

Ja, selv sprogbrugen ændrede sig i takt 
med områdets forvandling til bymæssig 
bebyggelse: 1 dag siger vi alle sammen 
uden at tænke nærmere over det "i Esper
gærde" - men landinspektør Reckes kort 
fra 1794 og mødereferatet fra året efter 

dokumenterer, at det oprindelig hed "på 
Espergærde" - for enhver kunne jo se, at 
der her ikke var tale om en by, men blot om 
en ganske beskeden bosætning liggende 
direkte på stranden.
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Den "yderste" ende 
af Mørdrupvej
af Kjeld Damgaard

På den del af Mørdrupvej, der ligger 
vest for Nordbanen, har der i nyere tid 
ligget i alt 6 ejendomme. Tilbage er i 
dag kun 3 - resten er nedbrudt inden
for de sidste årtier. Men derudover er 
der sket mange andre forandringer på 
strækningen. Denne artikel beskriver 
disse ændringer i korte træk:

Mørdrupvejen blev omlagt i 1961, hvor 
den gamle tracé blev erstattet af den nu
værende linjeføring. Vejen var tidligere 
langt smallere og man kan endnu se en 
del af den gamle vej lige ved Mørdrup 
Trinbræt samt ud for Mørdrupvej 132.

Mørdrup Trinbræt
Overkørslen over Nordbanen har lige fra 
banens start i 1864 nødvendiggjort, at

Billedet a f ledvogterske Kristine Jensen, viser en situation, hvor hun har lukket leddet 
og derpå giver klarsignal til lokomotivføreren. Foto ca 1910.
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På dette uddrag af et luftfoto fra 1958 ses endnu det lille ledvogterskur, der lå helt ud 
til vejen.

Mord rup Trinbræt fotograferet i midten af1960'erne. Man ser i retning mod Snekker
sten og længst fremme skimtes et af de oprindelige røde venteskure.
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der blev etableret ledvogtning på stedet. 
Det skete frem til 1959 fra et lille skur 
lige på hjørnet af baneskråningen og 
Mørdrupvejen. Ledvogteren (der ofte var 
en kvinde) boede dog i huset bagved - 
og behøvede ikke at opholde sig i skuret 
hele tiden.

Mørdrup Trinbræt er i øvrigt ikke så 
gammelt - det blev først oprettet i 1934, 
da man endelig opfattede området som 
så tæt bebygget, at man anså at der var 
nok trafik til et trinbræt. To røde skure 
blev opført - et på hver side af Mørdrup- 
vejen. 1 forbindelse med etableringen 
af nye, højere perroner, blev de to røde 
skure i 1982 erstattet med to sorte.

Trinbrættet har siden starten af 
80'erne været ganske flittigt brugt, især 
p.g.a. de mange elever, som skal til og fra 
Espergærde Gymnasium i Mørdrup.

Ledvogterhuset
1 forbindelse med Nordbanens etabler- 
ring i 1864 blev der også opført led
vogterhuse (banevogterhuse) ved alle 
større overkørsler - og således også ved 
Mørdrup. Huset ved Mørdrup var endda 
et dobbelthus - altså med to lejligheder. 
Gennem årene har her boet to ledvogter
familier. Ofte var det i praksis ledvogte
rens hustru, der passede leddet - et job, 
der krævede, at man aldig sov over sig, 
altid huskede at sænke bommene til ti
den og aldrig kunne tage langt væk fra 
baneoverskæringen! Til gengæld kunne 
manden tillige få et udkomme som ba
nearbejder.

Banevogteren og hans hustru var ikke 
blandt de bedst lønnede, men der var 
alligevel en god interesse for at få disse 

job. Baggrunden var naturligvis, at man 
dermed var sikret en fast indtægt og et 
arbejde i resten af sin arbejdstid - hvis 
man da passede sit job og ikke svindlede 
eller andet. Desuden var der mulighed 
for at avancere til et job som banefor
mand eller få foden indenfor som fragt
mand for DSB.

Familierne i ledvogterhuset i Mørdrup 
har gennem tiderne været mange. 11880 
boede her to banevogterfamilier, dels 
den 33-årige Hans Andresen og hans hu
stru 31-årige Inger Andresen - dels den 
64-årige Peter Andersen og hans hustru 
58-årige Hellen Andersen. Desuden boe
de her tilsammen 3 børn og et barnebarn. 
Til andre tider var børneflokken betyde
ligt større. 11916 boede her eksempelvis 
banearbejder Martin Jensen, hans hustru 
Kristine Jensen og deres 8 børn - vel at 
mærke i den ene ende af huset. 1 den an-

Beboere i Ledvogterhuset ifølge 
folketællinger, vejvisere mv:

1930: banearb. Hans Jensen

1945: ledvogter Peter Laur. Hansen 
arbmd. H P Eigil Nielsen

1950: ledvogter Carl Th Petersen 
ledvogter Gustav T Nielsen

1961: traktorfører Knud L Jensen 
banenæstformand P M 
Jensen

1970: portør Bent S Damm 
banearb Henning Hansen
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Ledvogterhuset, foto 1959

den ende boede murerarbejdsmand ved 
Statsbanerne Christian Jensen, hans hu
stru Johanne samt deres 4 børn. Hvor stor 
deres indkomster var kan ikke ses, men 
det fremgår at hver familie skulle betale 
hhv. 14 og 15 kr i skat i skatteåret 1916- 
17. Til sammenligning betalte ejeren af 
Ærtebjerggaard i Mørdrup det år 34 kr i 

skat.
Det gamle ledvogterhus på Mørdrup- 

vej 141 findes imidlertid ikke mere. Den 
sidste beboer i huset var portør Jan Ene
voldsen, der fraflyttede ejendommen i 
1978. Omkring 1980 blev huset revet ned 
og grunden ryddet,



20

Ledvogterhus nr 24 ved Mørdrup fotograferet omkring 1915, med en stribe børn foran. 
Børnenes forældre var Kristine og Martin Jensen og børnene er fra venstre Dagmar 
Jensen f. 25.3.1904, Børge Jensen f. 8.1.1913, Svend Jensen f. 15.10.1913, Ester Jen
sen f. 18.7.1914,Karla Jensen f. 29.9.1905 og Else (?) Jensen f. 12.8.1910.
(Foto i Helge Mørdrup Jensens samling)

Naturgasanlæg
Et lille gult hus uden vinduer blev opført 
i 1986-87 på en eksproprieret grund ved 
Mørdrupvejen lidt længere i retning mod 
Kongevejen. Det var Hovedstadsregio
nens Naturgas I/S, der i forbindelse med 
anlægget af det store naturgaslednings
net i Danmark, lod opføre denne lille sta
tion til regulering af trykket i ledningerne.

Den lille ejendom har såmænd fået 
selvstændig adresse, Mørdrupvej 147 og 
selvstændigt matrikelnummer, 3ci af Mør- 
drup!

Villa Luna
Arbejdsmand Svend Jensen købte i 1940 en 
788 kvadratmeter stor grund af Bybjerg- 
gaards jorder på hjørnet af Mørdrupvejen 
og indkørslen til Kohavegaard.

Allerede i 1945 købte fængselsbetjent 
Marius Petersen den ubebyggede grund 
for 1.500 kr. Da Marius Petersen måtte 
bygge huset i sin fritid, blev det ofte om 
aftenen og endda somme tider om nat
ten, at arbejdet blev udført. Derfor kom 
huset til at hedde "Luna" - med henvis
ning til, at det var månen, der i mange
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tilfælde havde oplyst arbejdspladsen!
Han afhændede atter huset i 1953 til 

Poul Richardt, der kom fra Køge-egnen. 
Han var oprindelig landmand, men kom 
til Helsingør Værft som arbejdsmand og 
senere til entreprenør Berner Petersen 
som jord- og betonarbejder. Poul Richardt 
var gift med Karen - og tilsammen havde 
de fem børn (Bo, Anker, Eva, Leif og Git
te), hvoraf flere stadig bor i nærområdet.

Det var i øvrigt datteren sygeplejerske 
Eva Mørch og hendes mand, radiotekni
ker Peter Mørch, der i 1985 overtog hu
set. De solgte det atter i 2007 til triumvi
ratet Sisse Bitten Schlatzer, Ole Olander 
og Aya Makaja Bentsen.

Kamma og Marius Petersen - havde søn
nerne Ulf og Jørgen.

Bageriet på Kohavegaard
På Mørdrupvej 147A ligger - noget til
bagetrukket fra Mørdrupvejen - en land
ejendom, som er blevet kaldt Kohavega-

Villa "Luna" fotograferet fra luften i 1959 - før omlægningen af Mørdrupvejen.
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"Luna" fo
tograferet i 
1999-set fra 
Mørdrupvejen. 
I forbindelse 
med en faca
derenovering i 
2005 forsvandt 
desværre nav
net på facaden, 
men det er jo 
ikke for sent 
at genopsætte 
navnet?

ard. Gården er ikke en af de oprindelige 
gårde i Mørdrup, men en udstykning fra 
Toftegaard.

Det var daværende ejer af Toftegaard 
Peder Svendsen og hans hustru Margre
the Pedersdatter, der efter mandens død 
lod den ældste søn, Hans Pedersen over
tage selve Toftegaard. Den næstældste 
søn, Peder Pedersen, fik derimod lands
byens gamle kohave som sin jordlod i 
1861.

Præcis hvornår gården blev opført er 
lidt uvist. Men det kan tidligst have været 
i 1855 og senest i 1862.

1 juli 1862 lod parcellist og rugbrøds
bager Peder Pedersen nemlig nyforsikre 
sit stuehus på sit ejendomssted. Det var 
et stuehus der lå med gavlene i hhv 
nord og syd. Huset var 25 alen langt og 
11 alen dybt. Det var opført af 1-stens 
grundmur med fyrebindingstømmer og 

med stråtag. Huset var på i alt 11 fag. 
Heraf var de tre sydligste indrettet til 
bageri. Desuden var der 3 værelser med 
forstue, køkken og gang med trappe til 
loftet. Huset havde to skorstene. Værel
serne var forsynet med gibslofter og med 
bræddegulve. Ud af 9 døre var de 5 fyl
dingsdøre og i de 9 fag vinduer var der 
store ruder. Alt i alt forsikret for 1430 rdl.

1 1869 tilkøbtes et areal fra gården 
Rolighed, matr. nr. 2 g. De øvrige jorder 
var samlet omkring gården, dog lå en del 
på østsiden af Nordbanen, hvorfor der 
indtil 1933 var en privat overkørsel lige 
syd for gården.

Katastrofen i 1932
Den 9. december 1932 skete imidlertid 
katastrofen - hele gården brændte ned til 
grunden.

Ilden, der blev opdaget af en tjeneste-
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dreng, opstod i stråtaget på staldlængen 
og bredte sig hurtigt til både stuehuset og 
laden. Da Tikøb Brandvæsen dukkede op 
var alle tre længer antændte, og sluknings
arbejdet vanskeliggjordes yderligere ved at 
brandvæsenet kun kunne få vand fra den 
nærliggende mose.

En mængde mennesker strømmede til 
brandstedet, hvor politi fra både Helsingør 
og Espergærde måtte holde orden. Til gen
gæld lykkedes det at redde 2 heste, 4 køer, 
nogle grise samt en orne ud af de bræn
dende bygninger. Desuden reddedes en 
del bohave,

Årsagen til branden formodede man skyl- 
dets en gnist fra det forbikørende tog - der jo 
dengang blev ført af et damplokomotiv.

Kohavegaards ejere:

1861-1900 Peder Pedersen
1900-1902 Christian Petersen
1902-1903 Ole Andersen
1903-1912 Poul Nielsen
1912-1923 Anders Jørgensen
1923-1930 Anna Oline Ohmeyer
1930-1934 P. D. Olsen
1934-1939 Christian Lund
1939-1996 Palle Floe
1996-1996 Kirsten Floe
1996- Michala M Engelmann 

og Bendix B S Laxvig

Kohavegaards nye stuebygning, fotograferet omkring 1940.
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Kohavegaard fotograferet fra luften i slutningen afl940'erne. I baggrunden ses hhv.
Enghuset (i midten af billedet) og længst til højre, Mørdrupvej 132.

Sognefogeden
l 1939 købte afbygger Palle Fløe ejen
dommen, der i mellemtiden atter var 
genopbygget, dog ikke længere som en 
traditionel trelænget gård, Stuehuset og 

den vestre længe blev genopbygget på 
den gamle plads, mens den østre længe 
genopførtes på et areal længere mod 
sydøst.

Titlen "afbygger" var betegnelsen på
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Palle Fløe i gang med regnskaberne ved 
spisebordet i hjemmet på Kohavegaard, 
ca 1955,

en person, som drev en mindre ejendom, 
som var udskilt fra en større ejendom. 
Altså en anden betegnelse for parcellist 
- som jo typisk også brugtes om en land
bruger, der havde en ejendom større end 
et husmandsbrug, men ikke stor nok til at 
kunne kaldes en gård. På den lille gård 
blev markerne drevet i vekseldrift og der 
var et mindre dyrehold, bestående af 2 
heste, 5-6 køer, 2 kvier, nogle grise og 
søer samt ænder, gæs og høns. Når der 
skulle høstes skulle der bruges tre heste 
foran selvbinderen, og så lånte man et 
hest hos naboen, som på samme måde 
lånte en hest til deres høst. Samarbejdet 
med naboerne førte bl.a. også til. at Palle 
Fløe sammen med Aksel Frederiksen på 
Kongevejen efter besættelsen købte en

Anna Karen Margrethe 
Jensen (1902-86) var 
født i Toelt som datter 
af gårdejer Jens Jensen 
og hustru Dorthea Jen
sen. Hendes mor var en 
søster til gårdejer Niels 
Jeppe Andersen, Ærte- 
bjerggaard i Mørdrup. 
Palle Fløe (1905-95) 
var født i Hillerød som 
søn trikotagehandler 
Christen Pedersen Fløe 
og hustru Anna Bolette 
f Brandt. Christen Fløe 
havde i en periode i 1800-tallet drevet detailhandel i Helsingør, hvor han opnåede bor
gerskab i 1881. Palle Fløe var uddannet ved landbruget og havde været landvæsenselev. 
Anna Jensen havde i sin ungdom været i huset bl.a. på Bredegaard i Nybo og på Krogen- 
berggaarden ved Kvistgaard. Anna og Palle fik en datter, Kirsten gift Olsen. Sammen drev 
de i 10 år Grønnegaard i Lynge før de kom til Mørdrup. (Foto:1975).
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grå Ferguson-traktor.
Palle Fløe ernærede imidlertid sig selv 

og sin familie ved flere erhverv. Foruden 
at drive landbruget på den lille gård ind
til starten af 60’erne, så var han i mange 
år også en velanskrevet ejendomsmæg
ler. Hans interesse for handel kom til 
udtryk ved denne virksomhed, som han 
udvidede efter sin eksamen som statsek
samineret ejendomsmægler i 1942. Men 
derudover varetog han fra 1948 også det 
ærefulde job som sognefoged. En sogne
foged var politimesterens medhjælper 
i landdistrikterne. En sognefogeds job 
var oprindelig at føre tilsyn med pligt
arbejde, men blev senere at føre tilsyn 
med det lokale næringsliv, sundheds
væsen, brandvæsen m.v. Sognefogeden 
kunne også forrette en borgerlig vielse, 
eksekutioner, udpantninger, forkyndelser 
og tvangsauktioner. Specielt var der for

Palle Fløe meget arbejde forbundet med 
inddrivelse af amtsstueskatterestancer, 
ægteskabspapirer samt hundeskatter. 
1 forbindelse med hundeskatten skulle 
hundens højde måles, idet betalingen af 
hundeskat varierede efter hundens stør
relse. Også herreløse hunde havnede hos 
familien Fløe, hvor Anna Fløe ofte måtte 
tage sig af hunde, som skulle have mad 
og husly indtil de blev afhentet af ejeren 
eller blev aflivet. Palle Fløe stoppede som 
sognefoged i 1968. Han afsløstes af lærer 
Oluf Rask, men i 1974 nedlagdes funk
tionen i det meste af Danmark.

Palle Fløe havde desuden en række 
tillidshverv, bl.a. var han lægdsmand i 
perioden 1957-68, En lægdsmand hav
de til opgave at føre regnskab med til- og 
afgang af værnepligtige indenfor et be
stemt område, kaldet et lægd. Ordningen 
ophørte i øvrigt pr. 1.1.1969.

"Enghuset" fotografereti 1941 med datteren Ann-Marie (sen. g. Cadogan) foran.
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Herudover var Palle Fløe lokal vur
deringsformand for brandforsikrings- 
selskabet Alm. Brand samt medlem af 
Ligningskommissionen i Helsingør Kom
mune. Han var desuden aktivt medlem af 
partiet Venstre og var en enkelt gang op
stillet til sognerådsvalget (i 1958) - dog 
uden at blive valgt. Endelig kan nævnes, 
at han var bestyrelsesmedlem i Dansk 
Ejendomsmæglerforenings 2. kreds.

1 øvrigt havde Palle Fløe og genboen, 
Vithus Lagmann Larsen igennem mange 
år den vane at ringe til hinanden hver 
aften. Men ofte blev de opmærksomme 
på at centraldamen i Nyrup (begge ejen
domme hørte under Kvistgaard Central) 
hørte med på linjen. Der kunne jo være 

en god historie i den snak d’herrer havde 
med hinanden. Men det sluttede, når en
ten Palle eller Vithus barskt råbte i telefo
nen: "Læg så på, Rita!"

1 1996 købte de nuværende ejere Ko- 
havegaard og indrettede den bl.a. som 
"hestegård".

Enghuset
Omtrent der, hvor motorvejen i dag bli
ver ført under Mørdrupvej lå i mange år 
et hus, der bar navnet "Enghuset" - op
kaldt efter den eng/mose, der lå bag huset 
- altså også der hvor motoivejen nu har 
sit tracé.

Huset må være opført før 1857 - og 
har været anvendt som aftægtsbolig for

Ejendommen, fotograferet i 1959, er nu helt væk - her går nu motorvejen.
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Bybjerggaard, som ejendommen tilhørte 
frem til 1915. På det tidspunkt blev huset 
udstykket fra Bybjerggaard og blev til en 
selvstændig ejendom, men det var stadig 
en fra samme slægt, der ejede huset i ti
den derefter - nemlig Anna Christine Jen
sen, f. Petersen.

Først i 1939 blev "Enghuset" solgt 
væk fra Bybjerggaard. Det var enkefru 
Thyra Pontoppidan fra "Golsbjerghus” 
(nuværende "Mørdruphus"), som købte 
ejendommen m.h.p. at give hendes datter 
Else og hendes svenske mand, købmand 
Eskild Norstedt en bolig, efter at de var 
vendt tilbage fra Sverige.

Enghusets ejere:

-1915 Lars Pedersen 
1915-1939 Anna Christine Jensen 
1939-1948 Thyra Pontoppidan 
1948-1953 Else Ellen Norstedt 
1953-1956 K Gether Caspersen 
1956-1960 Kai Christensen 
1960-1966 Ulf Langer 
1966-1981 Jytte Olsen

To af fami
lien Norstedts 
bævere.
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Familien 
Norstedt klar 
til en tur med 
hestevognen 
- en såkaldt 
dogeart.

Bæverfarmen
Da Else og Eskild Norstedt kom fra Sve
rige medbragte de nogle bævere som en 
slags hobby. Men under besættelsen fra 
1940 til 1945 blev det et levebrød for fa
milien, som levede af deres bævere, hvor 
skindet blev solgt til høje priser. Selve 
dyret spiste de - "det smagte som vildt", 
husker datteren Ann-Marie i et senere in
terview.

Det var et meget begrænset antal bæ
vere man havde, men ikke desto mindre 
var det altså et udkomme for familien. 
Baggrunden var, at det at opdrætte bæ
vere dengang var ret sjældent i Danmark. 
Det var mest i Tyskland, at det var kendt, 
men også i mindre grad i Sverige, hvorfra 
familien Norstedts bestand jo stammede.

Efter at Thyra Pontoppidan døde over
tog datteren Else ”Enghuset". Det skete i 
1948. Familien bestod af forældrene og 
to døtre.

De efterfølgende ejere af "Enghuset 
havde alle ejendommen i relativt få år: 
SAS-Kaptajn Gether-Caspersen, buntma

ger Kai Christensen og civilingeniør Ulf 
Langer.

Da den sidste ejer, Jytte Olsen og 
hendes mand produktionschef Karl Aage 
Olsen flyttede ind i 1966 var der allere
de vedtaget en lov om anlæg af en ny 
Helsingør-motorvej. Men det var først i

Reklameskilt for Gartneriet "Iris" fra 
1940'erne. Kvinden på fotoet er ukendt.
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1969, at der blev taget beslutning om at 
huset skulle eksproprieres. Herefter gik 
det stærkt. Familien flyttede og få år efter 
var alle spor efter bebyggelsen væk.

Gartneriet Iris
På et areal, der oprindeligt hørte til Ær- 
tebjerggaard i Mørdrup blev der i 1920 
udstykket et areal på 1457 kvadratmeter. 
Køber var entreprenør Hans Olsen fra 
Espergærde. Han var oprindelig kommet 
til egnen som amtsvejmand, men blev se

nere selvstændig entreprenør og initiativ
tager til adskillige projekter i Espergærde 
og omegn.

Det var imidlertid først i 1935, da 
gartner Vithus Laugmann Larsen lejede 
sig ind, at der blev etableret et gartneri 
på stedet. Til ejendommen tillagdes se
nere en endnu større nabogrund og der
med var grundlaget for driften på plads.

Vithus Larsen (1904-89) var født på 
”Lille Busserup" på Kongevejen ved 
Mørdrup hvor hans fader, Hans Frede-

Gartneriet "iris" fotograferet fra luften i 1959, medens gartniets drift var på sit højeste. Både 
stuehuset, der ses længst til venstre og produktionsbygninger og drivhuse er alle sammen 
revet ned - og området henligger i dag uden vedligholdelse.
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Gartner Vitus Eigil Lagmann Larsen, hvis slægt stadig lever på egnen - men med et 
navn, der på mærkværdig vis staves på flere forskellige måder. Og faktisk brugte Vitus 
Larsen selv altid at skrive Laugmann, selvom han egentlig ikke var døbt det. Hans sø
skende fik da også flere varianter af navnet: Lagmann, Lagmand, Lavmand, Laumann 
- men uanset stavemåden er det samme familie.
Til højre ses hustruen, Elna f. Hansen (1906-74).
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Et glimt fra et 
af drivhusene 
på gartneriet 
"Iris", 1978.

rik Larsen, var parcellist og vognmand. 
Han blev uddannet som gartner hos hhv. 
gartner Valdemar Nellemann i Mørdrup, 
D.T.Poulsen i Kelleris. H.Suhr i Kastrup og 
Poul Hansen på Amager i perioden 1918- 
24.1 begyndelsen af 1930'erne var Elna 
og Vithus Larsen vendt tilbage til områ
det, hvor de boede i Tibberup. Vithus var 
da beskæftiget som gartner for en hofba
ger, der boede i området.

Han etablerede sig som selvstændig 
gartner i ejendommen ”Iris" i Mørdrup 
i 1935. Han lod selv stuehus og drivhus 
opbygge og drev her under glas bLa. be- 
gonia, cineraria, crassula, cyclamen og 
hortensia. På friland var det især chty- 
santhemum og jordbær.

Vithus Larsen, der bLa. var næstfor
mand for Handelsgartnerforeningen for

Helsingør og Omegn, drev sammen med 
sin hustru, Elna f, Hansen, således gart
neriet Iris i omkring 50 år. Sammen hav-

Mørdrupvej 132's ejere:

1859-1859 Rasmus Larsen
1859-1860 Peder Larsen
1860-1888 Peder Hansen
1888-1932 Søren Pedersen
1932-1936 Bodil og Anna Pedersen
1936-1973 Aage Chr. Jørgensen
1973-1999 Leif Jørgensen
1999-2001 Sv Erik Villiam og 

Bodil Simonsen
2001- Anna Carraxo Lotz og 

Michael Bjerggaard Lotz
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Ejendommen på daværende Mørdrupvej 132 - fotografereti 1959.12001 ændredes 
adressen til den nyanlagte vej Aa. Louis-Hansens Allé, hvor huset her fik nr 1.

de de fire børn: Jonna, Inga, Else og Ole. 
Sidstnævnte huskes for sin ejendomshan
del i Snekkersten - en virksomhed, der nu 
drives videre af sønnesønnen Jesper.

Da Vithus Laugmann Larsen døde i 
1989 arvede børnene og børnebørnene 
stedet, men gartneriet blev herefter kun 
drevet i mindre målestok, idet ejendom

men blev købt af slægtningen Lau Juel 
Rasmussen, Allerede få år efter blev 
"Iris" overtaget af Helsingør Kommune, 
der lod huset udleje til forskellige i de 
følgende år. Omkring 1999 blev det be
sluttet at nedrive ejendommen i forbin
delse med at naboarealet blev udstykket 
til erhvervsvirksomheder. Samtidig blev



34

adressen ændret fra Mørdrupvej 130 til 
Aa.Louis Hansens Alle 3.

Men i dag vidner kun lidt bevoksning 
og nogle enkelte hegn om at her var der 
et blomstrende gartneri i næsten to ge
nerationer.

Mørdrupvej 132
1 1859 udskiltes en selvstændig ejendom 
fra Ærtebjerggaard. Stedet var ifølge 
tingbogen allerede da bebygget og are
alet, som ejendommen rådede over var 
en stor del af arealet nord for Mørdrup
vej mellem Nordbanen og Kongevejen. 
Ganske vist var Nordbanen ikke bygget 
endnu, men grænsen gik næsten ved den 
senere anlagte bane.

Af gamle kort ses tydeligt, at der på 
ejendommen dengang var bygget to pa- 
rallele bygninger - og det fortælles, at 
det hele egentlig skulle have været en 
trelænget gård. Men ifølge en fortælling 
(gengivet i bogen "Mosebyen") af Hans 
Arp, så var den første ejer af stedet en 
ung mand fra Tikøb Skovhuse, som ikke 
nåede at bygge det hele færdigt før han 
døde.

Skulle denne unge mand være den 
Peder Larsen, der allerede et år efter kø
bet atter afhændede ejendommen i 1860 
- så kan han ikke være død på det tids
punkt, idet han ifølge tingbogen selv har 
underskrevet salgsdokumenterne.

Men under alle omstændigheder 
overtog Peder Hansen fra Damgaarden 
i Mørdrup i 1860 ejendommen, der til
syneladende aldrig har haft et navn. 
Ejendommen på Mørdrupvej 132 forblev 
i samme families eje frem til 1936, da hu
set med tilhørende have blev udstykket 

til en selvstændig ejendom.
På et tidspunkt mellem 1914 og 1948 

nedbrændte tilsyneladende den ene 
længe og tilbage blev kun den, som nu 
udgør ejendommens beboelseshus. Nær
mere oplysninger om denne brand har 
dog ikke kunnet findes.

1 1936 overtog klejnsmed Aage Jør
gensen ejendommen. Han arbejdede 
dog også som mælkekusk i en periode 
for Mørdrup Mejeri. Det fortælles at Aage 
Jørgensen holdt høns, og at disse høns 
ofte besøgte Vithus Laugmann Larsens 
mistbænke. Det var Vithus naturligvis 
ikke glad for, men Aage gjorde ikke rigtig 
noget ved det. Lige indtil Vithus sagde 
tak for alle de æg, som hønsene lagde 
inde på hans grund. Så blev der hegnet, 
men Aage fik aldrig at vide, at hønsene 
aldrig havde lagt et eneste æg!

Efter Aage Jørgensen og hustru, Lises, 
ejerperiode overtog ungdomsskolelærer 
Leif Jørgensen, stedet. De nuværende be
boere har haft stedet siden 2001.

KILDER:
Interview med og materiale fra:
- Karen Richardt, Tibberup
- Kirsten Fløe Olsen, Farum
- Jonna Irene Lagmann, Helsingør
- Inge Jepsen, Kvistgaard
- Helge Mørdrup Jensen, Snekkersten 
Desuden er anvendt oplysninger fra Kresten 
Tommerup: "Mosebyen”, 1986.
samt diverse avisartikler.
Materialet er suppleret med oplysninger og 
materiale i Kjeld Damgaards Arkiv.
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Købmand Clausen
i Snekkersten
af Ole S. Clausen

Mit barndomshjem
Min far og mor var forlovet et par år før de 
blev gift, og de havde mange overvejelser 
om de overhovedet skulle prøve at starte 
en købmandsforretning op, men da så 
muligheden kom i 1941, slog de til i noget 
der også dengang lignede en garage, og 
som var meget primitiv og utæt i gulvhøjde, 
hvilket medførte, at når det var kraftigt 
regnvejr kom vandet jo oppefra og løb ned 
mod stranden, og inde i den lille forretning

Det var tidligere bådebygger Car! Johan
nessen, der omkring 1935 indrettede den 
første købmandsforretning i den bygning, 
som senere blev overtaget af købmand 
Otto Clausen. I indgangsdøren ses Carl Jo
hannessen og hans hustru Selma f Dalsjö. 

måtte de balancere rundt på ølkasser for 
ikke at få våde fødder. Og varelageret var 
meget begrænset, der var kun de mest 
basale fødevarer til salg, men øl, spiritus, 
tobak og snus havde de et stort udvalg af, 
og var det de tjente flest penge på i starten.

Allerede mens de havde lejet sig 
ind der, forhandlede min far med Lund 
& Rasmussen om hjælp til at opføre 
forretningen, Parallelvej 2, og med et 
varelager stillet til rådighed fra dem, 
kom de så i gang. 1 1954 byggede de 
forretningen om til den, som jeg husker 
som nabo til mit barndomshjem.

Mit barndomshjem ligger i øvrigt 
præcis som det gjorde dengang, og da 
jeg for første gang i 40 år spadserede forbi 
for nylig, var eneste ændring, at der var 
bygget en karnap på første sal ud mod 
vejen, og et lille Lysthus, som lå op af min 
fars første forretning var væk, så det var 
meget sjovt at se det igen.

Min fødsel
Jeg er født den 13. juni 1944 under en 
luftalarm i slutningen af 2. verdenskrig. Da 
pludselig "vandet gik", og min mor skulle 
til at føde, udbrød der en mindre panik, for 
fødslen skulle foregå i Helsingør hos mine 
bedsteforældre, men desværre var det lige 
blevet spærretid, da luftalarmen lige havde 
lydt, hvilket dengang betød, at tyskerne 
forbød alle at opholde sig udendørs.
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Året er 1941 og forretningen er netop blevet genåbnet - nu med Otto Clausen som køb

mand. Bygningen har indgang fra Parallelvej, men tilhører egentlig bygningen tilhøjre 
i billedet - hvorfor adressen dengang var Stationsvej 3 (nu 15).

Nu var gode råd dyre, men min far 
var meget god ven med vores lokale 
skraldemand, Peter Gi-gas", som han blev 
kaldt i daglig tale (hvad hans rigtige navn 
var aner jeg ikke), og da han havde et pas, 
der gav ham lov til at køre en enkelt tur 
under spærretiden, ringede min far til ham 
og klagede sin nød.

Peter ”Gi-gas" havde en gasgenerator 
på lastbilen, som skulle fodres med små 
brændestykker, og så udviklede ovnen 
gas som bilen kunne køre på, og da han 
altid sagde, at han ikke havde vrøvl med 
brændstofmangel, og at han bare kunne 

gi' gas, så fik han hurtigt øgenavnet "Peter 
Gi-gas”, som han beholdt lige så længe jeg 
kan huske.

Peter Gi-gas kom med det samme, og 
kørte min far og mor ind til Helsingør til 
mine bedsteforældre, og så blev jeg født.

Senere sagde Peter Gi-gas tit: Husk min 
dreng, du har fået din første køretur i en 
skraldebil under en luftalarm ... og det er 
der ikke mange der kan prale af!

Det drukne svin
Bag ved huset lå en bygning vinkelret 
på huset hvor der var bryggers og et rum
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/ perioden 
1942-53 

boede fami
lien Clausen 
i dette hus, 

"Bakken" på 
Parallelvej 2.

til opbevaring af ting og sager. En dag 
ryddede min far så op, og det tomme rum 
blev omdannet til en lille svinesti hvor en 
gris blev anskaffet, for at blive fedet op 
til jul. Men nu var der bare lige det ved 
det, at der var et cementtrappetrin op 
til huset, og når de lokale fiskere havde 
været "bag om” for at bytte fisk, som blev 
solgt i forarbejdet tilstand i forretningen, 
så skulle de lige ha' en håndbajer eller 
to (sommetider flere), og de blev drukket 
på trappetrinet ved svinestien. Hvordan 
det startede ved jeg ikke, men det blev en 
vane at købe en ekstra bajer til grisen, som 
begyndte at hyle op når den hørte bajerne 
blive trukket op, og da der blev drukket en 
del der i baggården, så skete det engang 
imellem, at grisen vaklede rundt i en salig 
brandert. Resultatet var, at da grisen blev 
slagtet til jul, var kødet uspiseligt, da det 
både smagte og lugtede trannet, så det 
hele måtte smides ud, og du milde moses 
hvor var min mor gal, og det var der vel 
ikke noget at sige til.

Baggården
Bag selve købmandsforretningen var der et 
aflangt skur, som var adskilt fra forretnin
gen af en flisegang. Langs med forretnin
gen stod masser af kasser med tomme fla
sker, som for det meste var sodavands- og 
ølkasser, og da disse kasser var trækasser, 
med 50 flasker i hver for ølkassernes ved
kommende, fyldte de en hel del. Jeg me
ner der var 30 i sodavandskasserne, men 
er ikke helt sikker, men flaskerne lå ned i 
lag på skift, med bunden skiftevis forud og 
bagud, og jeg lærte hurtigt det specielle 
"tag” der skulle til for at stable flaskerne i 
lag, så der var det nødvendige antal tom
me flasker i hver kasse.

Malervarerne
På den anden side af flisegangen i det 
lange skur, var der i den ene ende en dør 
med hængelås på, og vi unger måtte under 
ingen omstændigheder nærme os det skur, 
for her var det min far opbevarede maler
varerne. Og når der så kom en kunde for at 
købe maling, så var det jo spændende lige 
at "smutte" med ind og overvære proces
sen, for det var skam en meget omstænde
lig proces.

Når man kom ind af døren var det første 
man så, at der på den modsatte væg var et 
par hylder med små høje kasse/skuffer, og 
på hver var en lille etiket med navnet på 
det farvepulver, der var i hver skuffe. Jeg 
husker farverne karminrød, citrongul, him
melblå, og en masse andre farver, og de 
var alle inddelt i grupperne rød, gul, blå, 
hvid og sort.

Til venstre lige inden for døren var et 
lille bord hvorpå der stod en vægt, som 
min far kaldte en "præcisionsvægt", og
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Syd for det gamle hus 
på Parallelvej 2 lod 
Otto Clausen i 1942 
denne nye forretning 
opføre. Butikken var 
tegnet af arkitekt 
Hans Schiellerup og 
var ganske beskeden 
- kun bestående af et 
butikslokale, et lille 
lagerlokale samt et 
endnu mindre kontor. 
Forretningen stod klar 
til indflytning i okto
ber 1942.11953 købte Otto Clausen den udstykkede grund og lod året efter forretningen 
udvide efter tegninger af den unge, lokale arkitekt J. Basse Larsen.

hver gang jeg ser den der dame udenfor 
et domhus med bind for øjnene, et sværd 
i den ene hånd og en vægt i den anden, 
kan jeg ikke undgå at sende en tanke til 
min far, som stod der med et farveskema i 
den ene hånd, og en lille ske i den anden, 
mens han gik rundt mellem skufferne, tog 
en skefuld af en farve, gik over til vægten, 
hvor der i den ene skål stod en lille pose, 
som han omhyggeligt hældte det præcise 
gram farve i posen, og gentog det nogle 
gange, så kunden fik lige den farveblan- 
ding han havde valgt.

Så fik kunden udleveret posen med far- 
vepulveret sammen med en flaske linolie, 
og så kunne han gå hjem og blande farven 
i olien, og så ellers male løs. Og jeg har la
det mig fortælle, at min far var ret skrap 
til at ramme netop lige den faive kunden 
ønskede.

Ostefabrikation
Når man gik til højre inde i forretningen 
kom man ud i baglokalet som var fyldt 
op med alle mulige ting og sager, som for 
det meste stod i kasser og sække, og som 
var varer, der skulle ind i forretningen, og 
fyldes op på hylderne. Bagerst var der en 
trappe ned til kælderen hvor kasserne med 
øl og sodavand stod, og selvfølgelig mange 
andre rare sager, hvor det meste var ski, 
sparkstøttinger og kælke og sådan noget, 
der først kom frem ved vintertide. Men her 
var det, at der bagerst var et lille rum, hvor 
min far prøvede at eksperimentere med 
ostefabrikation. Han købte et større antal 
oste, og dem dryppede han med forskellige 
rare sager, såsom forskellige mærker whi
sky og cognac, ja, såmænd også en med 
mørkt øl, og nogle blev så godt lagrede, at 
min mor påstod man bare skulle fløjte, så 
kravlede de selv op ad kældertrappen.
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Købmand Otto 
Cldusen i sin 
forretning 
dntdgelig er 
fotoet toget 
i forbindelse 
med ibrugtdg- 
ningen df lo
kdiet.

Og så skete det uundgåelige, der bevir
kede at jeg først som voksen igen begyndte 
at spise ost.

En dag jeg af en eller anden grund ikke 
var i skole, overværede jeg en kunde, der 
kom og ville have et stykke af en af de eks
tra lagrede oste, og hvor min far kom op af 
kælderen med en stor rund ost, som han 
anbragte på et bord der stod midt i lokalet. 
På bordet stod to store trætønder med let
tere rustent, brede metalbånd om, og i dem 
var der henholdsvis salt i den ene, og soda 
i den anden.

Omhyggeligt tog han en håndfuld 
soda, og gned osten på begge sider, og 
så satte de sig på et par sække, og min 
far knappede et par pilsnere op - hvilket 
ikke just var noget særsyn - og så sad de 
og fik slukket tørsten, og der gik vel en 
lille halv times tid, så tog min far osten, og 
tystede den over et stykke pergamentpapir, 
og efter at have rystet osten grundigt på 
begge sider, lå der på pergamentpapiret en 

ret pæn stor bunke døde, små mider, og jeg 
må indrømme, at det kunne en lille knægt 
ikke klare, så hver gang jeg så en ost, så 
jeg ikke andet en den bunke mider, så ost 
var jeg helt færdig med. Der gik faktisk ret 
mange år før jeg igen begyndte at spise 
ost.

Maden i baglokalet
For øvrigt var det her i baglokalet aftensma
den hver fredag blev tilberedt. Nu var det 
sådan, at der var længe åbent om freda
gen, for det var jo også den dag alle dem, 
der boede i de store dyre huse ved Strand
vejen, og som arbejdede i København, jo 
lige kom og skulle have de sidste ting til 
weekenden, og her var min mor med i for
retningen, og så stod den på aftensmad i 
baglokalet.

På det føromtalte bord stod en lille pri
mus, og her blev der for det meste tilberedt 
noget, som jeg kaldte "Fløjlsgrød”, men 
som kort og godt var rismelsgrød - lavet af
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Købmand Otto Clausen /'baglokalet.

en æske med pulver, som 
min far solgte nogle af i for
retningen, og det var især 
til de fiskere, som boede i 
de små huse nede ved hav
nen. Jeg kan da godt spise 
rismelsgrød, men gør det 
ikke hvis jeg kan blive fri.

Derimod kunne det ske, 
at en fisker kom for at bytte 
sin fangst til madvarer, og 
så kunne det jo hænde det 
var nogle store torsk fyldt 
med rogn, og så kan det 
nok være min far og jeg 
rigtigt "smovsede". Så blev 
der tændt op på primus
sen, og på en mindre ste
gepande kom der en stor 
klat margarine, og når det 

Købmandsparrets to børn, Ole og Birgit. 
Birgit (1938-1997) blev senere gift Jensen 
og drev i mange år Hennys Trikotage, som 
lå ved Espergærde Station.

smeltede blev nogle styk
ker franskbrød vendt i margarine, og når 
de havde suget lidt, blev panden tørret af, 
og så blev franskbrødet ristet gyldent. Så 
blev torskerognen, som min far konsekvent 
kaldte "bukserne", ristet i rigeligt marga
rine, anbragt på franskbrødet og diyppet 
med citronsaft. - Den dag i dag kan jeg liste 
op til fiskehandleren og købe lidt "bukser", 
og tilberede dem som min far gjorde, dog 
har jeg skiftet margarinen ud med smør, 
men tro mig, det er virkeligt lækkert, og det 
var ikke uden grund min far i Snekkersten 
dengang blev kaldt "Dollemøsemanden", 
det der kunne han!

En tur på budcyklen
Jeg har et lille "ar” i venstre side af ansig
tet, netop lige der hvor min ene bakkenbart 
vokser i en smal stribe, mellem øjet og mit
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Det nygifte par Ellen og Otto Clausen på 
tur i København 11937.

venstre øre.
Vi havde en bydreng, som jeg var meget 
gode venner med, han var en rigtig rar 
fyr, hvilket ikke alle min fars bydrenge var, 
for nogle af dem sloges jeg godt nok med, 
selvom de ikke rigtigt turde gøre mig no
get, jeg var jo chefens søn.

Men en dag skulle jeg med ud med va
rer, og sidde foran på budcyklen, som var 
en "Long John”, en af dem med det lange 
lad foran, og jeg anbragte mig mellem 
varerne, som jeg plejede at gøre, når han 
skulle ud med varer, men pludselig kørte 
han op over fortovskanten af en eller an
den grund, og jeg som ikke netop på det 
tidspunkt holdt fast, røg forover og ramte 
med venstre side af ansigtet lygteholderen, 
og slog hul, så det blødte ret voldsomt. Jeg 

fik smurt hele min venstre side af ansigtet 
ind i blod, Jeg sprang af cyklen og rendte 
tudbrølende hjem. Da jeg styrtede ind ad 
døren, udstødte min mor et hyl, og næsten 
besvimede. Hun har senere fortalt, at hun 
troede jeg havde mistet mit ene øje.

Nu var min mormor fra Helsingør hel
digvis på besøg, og hun var en handlekraf
tig dame, så hun snuppede en vaskeklud 
og fik mig renset grundigt, og efter at have 
konstateret, at den lille "skramme” var da 
ikke noget at tale om, sænkede freden sig 
igen over huset. Men den stakkels bydreng 
kom i tredjegradsforhør, med mange for
maninger om, at det var slut med at tage 
mig med, når der skulle bringes varer ud. 
Hvilket dog ikke varede ret længe, for jeg 
var med på mange ture, da såret var ble
vet lægt igen. Og det skal lige bemærkes, 
at dengang ringede man ikke til lægen for 
den slags "småting", ligesom det var først 
lang senere begrebet "skadestue" blev op
fundet. Dengang var man ikke så pylrede.

"Dræsinen"
Vi boede jo på Parallelvej 2, men lidt læn
gere henne ad vejen på venstre side boede 
familien Schmith på venstre side i Villa 
Bøgely (nr 5) og Børge Schmith, der arbej
dede på Carlsberg i København som værk
tøjsmager og hans kone, havde taget deres 
søstersøn, Jan Schmidt til sig, og han og jeg 
blev fra barndommen to uadskillige venner 
helt frem til hans død for få år siden.

Det startede alt sammen med, at han 
stavrede ned til vores hus, hvor jeg har fået 
fortalt af min mor, at han kiggede på mig 
i klapvognen, og så spurgte han min mor, 
om jeg kom ud og lege - min mor fortalte 
ham grinende, at det nok måtte vente et
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En af de mange leverandører til forret
ningen var naturligvis Wiibroe - og her 
ses Gunnar Wølck, som var en af Wiibroes 
øl kuske i starten af1950’erne.

års tid endnu, for jeg skulle først lære at gå.
Min storesøster havde fået en stor duk

kevogn, og den var virkelig stor, næsten 
lige så stor som en rigtig, og i den prome
nerede hun med en stor dukke... men, det 
blev hun en dag træt af, så hun tog og an
bragte mig i dukkevognen, jeg var jo kun 
knapt et 1 år dengang, så jeg kunne lige 
være der, og så promenerede hun ned ad 
Parallelvej sammen med et par af sine ven
inder.

Et stykke nede af vejen mødte de et par 
gamle tanter, som roste den flotte dukke
vogn, og den søde dukke, der lå i vognen, 
men som pludselig blinkede til dem ... og 
der fik de et af deres livs store chok! Den 
ene udstødte et hyl, og begge slog begge 
hænder for ansigtet, før de altså lige skulle 
se engang til... jo, det var altså ingen duk
ke, men mig der lå og klukkede fornøjet! 
Det var en historie der blev grinet meget af 

i Snekkersten dengang.
Men så går det jo som det altid går, for 

min søster blev træt af dukkevognen, og 
den blev anbragt i vaskehuset i en del år, 
indtil jeg var 7-8 år, og fandt de sørgelige 
rester i vores vaskehus. Men så kom den 
til ære og værdighed igen da jeg en dag 
fandt den. Jan og jeg pillede kalechen af, 
og anbragte nogle træstykker inde i vog
nen i hver ende, så vi kunne sidde overfor 
hinanden i vognen, og udenfor på hver 
side sømmede vi en træpind på, så vi 
kunne bremse på baghjulene, og skulle vi 
enten til højre eller venstre, var det bare at 
bremse på det ene hjul. Så den skiftedes 
vi til at skubbe, og hver gang det gik ned 
ad bakke, så drønede vi begge to af sted i 
vognen, som vi hurtigt døbte "Dræsinen".

Familien Schmidt lejede deres hus ud 
om sommeren, og boede så i det lille hus 
ud mod vejen, som var blevet døbt: "Likør
pavillonen".

Om vinteren og i alle ferier og højtider 
boede de i huset, men til hverdag kun i 
weekender, for når Børge Schmidt var på 
arbejde på Carlsberg, boede de i deres lille 
lejlighed på Amagerbrogade, og da Jan gik 
i skole på Amager, var vi i lange perioder 
kun sammen i weekenderne, men der var 
også lange perioder hvor Jan kom med 
toget først på eftermiddagen, og så kom 
hans forældre senere, men når han så an
kom med Kystbanetoget fra København, så 
holdt jeg oppe ved Snekkersten station med 
"Dræsinen" klar. Når vi havde anbragt os i 
hver ende af "Dræsinen", med hans skole
taske i midten, så løsnede vi bremserne og 
trillede ned af Stationsvej til vi for fuld ud
blæsning nåede Parallelvej, og så var det 
bare at bremse venstre baghjul, og så drø-
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nede vi på to hjul rundt om hjørnet faktisk 
helt hen til hvor Jan boede. Når jeg i dag 
ser hvor stejl Stationsvej er, fatter jeg ikke 
vi to knægte turde køre ned ad den på den 
måde, men det gjorde vi altså uden nogen 
forbød det. Jo, vi havde skam meget fornø
jelse af ”Dræsinen"!

Et par skamsknægte
At Jan og jeg af og til var et par "skarns
knægte” var der ingen tvivl om, for det har 
vi tit fået at vide vi var, og her kommer en 
af min fars yndlingshistorier:

Jan og jeg havde fundet ud af, at hvis 
vi gik over på den anden side af stationen, 
og listede os gennem Runde Skov, kunne 
vi lægge en kobberfemøre på jernbanespo
ret, og når så kystbanetoget var kørt forbi 
kunne vi finde en stor rund kobberplade - 
4-5 gange større end en kobber 5-øre - hvis 
vi altså kunne finde den igen.

Men nu var der bare det, at den trafik 
var blevet opdaget af Stationsforstanderen, 
som selvfølgelig ikke kunne have to unger 
rendende rundt på sporet, så han ringede 
til min far og klagede sin nød.

Jeg har aldrig fået en endefuld af min 
far, eller noget som helst andet, men han 
røbede senere, at det var tæt på dengang. 
1 stedet sagde han til Stationsforstande
ren, om han ikke nok kunne finde ud af at 
skræmme os på en eller anden måde.

Og det kunne han, for næste dag vi li
stede op mod stationen greb han os begge 
i kraven, og slæbte os ind på kontoret og 
gav os en kraftig skideballe, og så lukke
de han op ind til et mørkt kælderrum og 
fortalte os, at næste gang han så os alene 
på stationen, blev vi puttet derned, og så 
kunne vi sidde der og kukkelure!

Der gik lang tid før nogen af os turde 
nærme os sporene igen, og hver gang jeg 
skulle op og hente Jan i "Dræsinen", var 
jeg ved at tisse i bukserne af skræk - sæt 
Stationsforstanderen så mig!

Sur sød sild
Min fars købmandsforretning husker jeg 
som et sted hvor der kom mennesker hele 
tiden, og ligegyldigt hvem der kom, så 
udvekslede man de sidste nyheder om alt 
hvad der rørte sig i byen. Fiskerne kom 
af og til og byttede fisk - især sild - for 
madvarer og lign., og min mor rensede 
så sildene, og efter en sønderjysk opskrift 
lavede hun "sur/sød sild", som stod i en 
mindre trætønde på disken, og så kunne 
ventende kunder lige snuppe en sur/sød 
sild og guffe i sig mens de ventede.

Da jeg var omkring 10 år, tror jeg det 
var, så var der en stor "Verdensudstilling" 
i San Francisco i USA, og nogle af de 
direktører og grossister, der havde store 
villaer i Snekkersten, var ovre og se på alt 
det nymodens der var kommet frem.

Da nogle af dem var kommet hjem 
kunne de fortælle, at i den Danske stand 
var der en stor tavle med overskriften: 
"Hvad syntes de bedst om i Danmark"!

Og så var det, at en havde skrevet: 
Købmand Clausens sur/sød sild i 
Snekkersten!

Hold da op hvor var min far og mor stolte, 
og det var der vel ikke noget at sige til, men 
en af de hjemvendte havde en "kuglepen" 
med hjem, som han forærede min far, og 
så steg hans omsætning i forretningen 
med flere hundrede procent, for alle i 
byen skulle ned og se ham tælle regninger 
sammen med dette nye skrivevidunder, da
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han jo ellers var købmand af den gamle 
skole med blyanten placeret strategisk 
rigtigt over højre øre.

Og når der så var rigtig mange kunder, 
ja, så tog han sørme et emaljeret vandfad 
og hældte lidt vand i, lagde et stykke 
papir ned i bunden af fadet, og satte sin 
underskrift på papiret - tænk han skrev 
med en mærkelig blækblyant under 
vand - det snakkede man en del om i 
Snekkersten dengang sidst i 40-erne - 
tjae, dengang lærte frøken Kristensen mig 
at skrive "Stejlskrift" i Snekkersten skole 
med en pen, som man dyppede i blæk ... 
denne historie er skrevet på min sidste nye 
model af en Computer - det er noget af en 
udvikling!

Efter at købmand Otto Clausen i 1958 af
hændede forretningen, blev den overta
get af købmand Helge Petersen, der drev 
butikken til den lukkede i 1982. Billedet 
er taget umiddelbart efter at butikken var 
lukket.

Per Då
1 maj 2011 døde Per Då, 90 år gammel. Per Då var medlem af Historisk Forenings besty
relse fra 1991 og et par år frem, men fortsatte helt frem til 2001 som aktiv bestyrelsessup
pleant. Hans interesse for foreningen fortsatte også efter den periode - han havde således 
ofte en kommentar til Egebækken og dens indhold.

Per Då var i sine unge år oversætter fra fransk af alt slags stof til ugeblade. 1 midten 
af 60’erne kom der imidlertid en masse fransksprogede tegneserier til Danmark - efter at 
de havde haft stor succes i udlandet. Da der på det tidspunkt kun var ganske få franske 
oversættere i Danmark, fik Per Då opgaven at oversætte den første Asterix-serie til dansk. 
På det tidspunkt var han redaktør for det meget populære tegneserieblad "Fart og Tempo" 
- og det var heri Asterix første gang blev trykt på dansk. På trods af besværlighederne med 
at oversætte fra fransk humor til dansk humor, lykkedes det så godt for Per Då, at det blev 
ham, der oversætte alle de hæfter, der senere blev udgivet. Det er med andre ord Per Dås 
fortjeneste, at serien også i Danmark blev overordentlig populær. Fra sin tid som redaktør 
på "Fart og Tempo" fik han i øvrigt tilnavnet "Store Høvding Frådende Vanvid". 11995 
modtog Per Då Den Danske Tegneserie Pris "Ping-prisen" for sin indsats.

Per Då flyttede med sin familie fra København til Snekkersten i 1970. Hustruen Inge 
Då, der også var oversætter døde allerede i starten af 1980’erne. Per Då efterlader sig tre 
børn.

Æretvære Per Dås minde.
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Da Nygaard Skole
var ny

Helsingør Byråd har som be
kendt besluttet at nedlægge 
Nygaard Skole med udgangen 
af skoleåret 2010-11. Her er hi
storien om skolens start i 1939.

af Kjeld Damgaard

1 sognerådsmødet den 25. januar 1934 
tordnede sognerådsmedlem Herman 
Jensen: "Hvorfor skal vi inde i Landet 
ikke have saa god en Undervisning til 
vore Børn, som dem ude ved Kysterne? Er

Den næsten færdigbyggede Nygaard Skole, fotograferet fra luften i foråret 1939.
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Den samlede lærerstab ved Nygaard Skole i 1940. Bagerst fra venstre 
ses Christine Iversen (f. 1909), der havde været lærerinde ved Holmene 
Skole siden 1932. 1 1950 - efter af være blevet gift Sønderup - flyttede 
hun til Skuldelev Skole. Bagerst i midten ses Peter Jensen (1903-2001) 
der siden 1934 havde fungeret som førstelærer ved Borsholm Skole. Han 
fortsatte på Nygaard Skole frem til 1949, da han flyttede til Nyrup Skole. 
Længst ti! højre ses Helge C. lansen (f. 1911), der siden 1937 havde væ
ret ansat ved Tikøb Skole. Han flyttede i 1944 til Espergærde Skole. For
rest til venstre ses Karen Stub-Nielsen (1906-89), der siden 1931 havde 
været lærerinde ved Borsholm Skole. Hun blev på Nygaard Skole til sin 
pensionering i 1972. Nederst i midten ses overlærer (=skoleinspektør) 
Theodor Mejnholt (f. 1896), der hidtil havde været førstelærer ved Snek
kersten Skole. Han var skoleinspektør i Nygaard frem til sin pensionering 
i 1966. Nederst til højre ses Preben Scheel (1893-1978), der siden 1924 
havde været andenlærer ved Espergærde Skole. Preben Scheel fortsat
te ved Nygaard Skole frem til 1946, hvor han flyttede til Hornbæk Skole.



47

De moderne faglokaler på Nygaard Skole var noget af det, som andre skolefolk kom 
rejsende for at se. Her ses Peter Jensen med en klasse i sløjdlokalet. Også elever fra 
Tikøb Skole havde sløjdtimer på Nygaard Skole, da der ikke var faglokaler på Tikøb 
Skole. Bemærk i øvrigt mørklægningsgardinerne i baggrunden - billedet er taget under 
besættelsen. Peter Jensen blev i øvrigt senere skoleinspektør ved Mørdrupskolen.

vi ikke Mennesker, vi ogsaa? Vi forlanger 
at blive behandlet ens!"

Denne svada omhandlede forholdene 
i den daværende Gurre Skole. Herman 
Jensen omtalte forholdene som fuldstæn
dig ulovlige og under al kritik. Og det 
gjorde det jo ikke bedre, at beslutning 
om at bygge en ny Gurre Skole allerede 
var taget fire år tidligere - men at der in
tet var sket siden.

Men inden beretningen om hvad der 
så skete fortsætter, må vi gå lidt tilbage i 

tiden for at se hvorledes skoleforholdene 
var i slutningen af 20’erne og i starten af 
30’erne i den daværende Tikøb Kommu
ne. Især på Sydkysten og i Espergærde- 
området var der sket en stor tilvækst af 
nye beboere. Blandt disse nye beboere 
var der udbredt utilfredshed med at bør
nene blev undervist i et såkaldt "landsby
ordnet skolevæsen". Det adskilte sig ved 
den måde man underviste i købstæderne 
(det såkaldte "købstad-ordnede skolevæ
sen") hvor eleverne havde hverdagsun-
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Nygaard Skole, der ses til højre i billedet, har været med til at danne et billede af Nygaard 
som et lille bysamfund. Gården til venstre er den oprindelige Nygaard, som kom til at 
hedde sådan, fordi gården varen nygård, der blev opført på den lille landsby Holmegaar- 
des overdrevsarealer. Udenom gården opførtes senere enkelte huse og en smedje og i løbet 
af1900-tallet er der vokset et lille bysamfund op - ikke mindst takket været opførelsen af 
NygaardSkole i 1939. (Postkort fra 1950'erne)

dervisning, flere pligtige fag samt ikke 
mindst mulighed for at fortsætte skole
gangen efter det syvende skoleår.

Presset på sognerådet voksede i de 
følgende år. 1 1934 kom undervisnings
ministeriets skolekonsulent med et for
slag til en ny skoleordning i kommunen. 
Forslaget var, at der i stedet for de eksiste
rende mange små skoler skulle etableres 
fire store centralskoler i kommunen. En i 
Hornbæk, en i Hellebæk, en i Tikøb og en 
på Sydkysten fælles for Espergærde og 

Snekkersten. Men forslaget blev ikke vel 
modtaget af sognerådet. De havde netop 
bygget en hel ny skole i Nyrup - og de 
penge ville jo i så fald være spildt.

Det var derfor først i 1936, at der for 
alvor skete en udvikling i sagen. Under
visningsministeriets konsulent var igen 
på banen med et forslag om købstad
ordnede skoler i Tikøb Kommune. Han 
foreslog nu, at der foruden de allerede 
fire nævnte nye skoler, skulle etableres 
en skole i Nyrup og en i Horserød eller
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i Nygaard. Alle skolerne skulle gøres 6- 
eller 7-klassede. Forslaget blev vedtaget 
af sognerådet med 17 stemmer for og 
kun 1 imod. Forslaget om en fælles skole 
for Espergærde og Snekkersten blev dog 
snart opgivet, så antallet af skoler endte 
med at blive 7. Desuden indebar forsla
get, at skolerne i Gurre, Holmene, Bors
holm og Havreholm skulle nedlægges. 
Nyordningen skulle ske i 1938-39 og til 
den tid skulle den nye Gurre Skole stå 
færdig.

Og dette forslag blev stort set også til 
virkelighed. Som den første sognekom
mune i Danmark indførte Tikøb Kom
mune købstadordnet skolevæsen - med 
ministeriets konsulents ord: "Et Mønster 
for Landkommuner i Danmark".

Den nye centralskole - i øvrigt den 
første i sin art i Frederiksborg Amt - blev 
bygget i Nygaard. Under byggeriet og i 
den første tid blev skolen kaldt Gurre Sko
le, men da det hurtigt gav anledning til 
misforståelser og forviklinger, ændredes 

navnet til Nygaard Skole.
Skolen blev i øvrigt hurtigt kendt i 

vide kredse for sin moderne indretning 
og udformning. Der kom gæster fra både 
ind- og udland for at få et indtryk af den 
nye skole, der havde kostet 225.000 kr. 
Skolen var indrettet med 5 normalklas
seværelser i stueetagen, sløjdsal, frokost
stue og skolekøkken i kælderetagen. På 
øverste etage var der kombineret na
turhistorie- og fysiklokale, der også blev 
brugt til tegning og småsløjd. Desuden 
var her et lokale til håndarbejde samt et 
lærerværelse og skolelederens kontor. 1 
et oprindeligt depotrum på 1. etage blev 
der i 1941 indrettet udlånsbibliotek, idet 
kommunens biblioteksvæsen i de år var 
spredt ud på kommunens skoler. Herud
over havde skolen en stor gymnastiksal 
med omklædningsrum og baderum, og 
op til skolen var der et stort areal, der 
blev benyttet til skolehaver samt til en 
stor boldbane. Endelig var der til skolen 
bygget en pedelbolig.

Skolens lærerstab fotografe
ret på hovedtrappen omkring 
1940. Bagerst fra venstre ses 
skoleinspektør Th. Mejnholt, 
Karen Stub-Nielsen, Peter 
Jensen samt to uidentificere
de vikarer. Forrest til venstre 
Elvine Kristensen og til højre 
Christine Iversen.
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Espergærde og 
Mørdrups udvikling 
- i perioden fra ca. 1950 til ca. 2000 - del 2
/ sidste nummer af Egebækken bragte vi første de! af Jan Amts beretning om 
byudviklingen i Ubberup, Mørdrup og Espergærde fra ca. 1950 til 1960, hvor de 3 
små lokalsamfund ændrede sig til en samlet bebyggelse, som mange i dag opfatter 
som Espergærde, blandt andet da området ligger under samme postdistrikt 3060 
Espergærde.
I dette nummer bringer vi det andet afsnit af arkitekt Jan Arnts beskrivelse af byens 
udvikling, der især handler om arkitekt Per Christiansen og starten på Den hvide By 
med fokus på hans to største og vigtigste boligbebyggelser, nemlig kædehusene og 
etagehusene langs Søndermarken, der blev opført i det optimistiske tiår 1960 til 1970. 
Det tredje og sidste afsnit om Espergærdes bymæssige udviklingshistorie vi! blive 
bragt i næste nummer af Egebækken og vil have fokus på Espergærde butikscenter 
ind. bibliotek og kirke fra omkring 1963 til i dag.

Af Jan Amt, arkitekt MAA

Per Christiansen, der blev født 1919, 
startede som arkitekt omkring 1950 og 
fik hurtigt store opgaver, hvoraf vi kan se 
de fleste af disse i Espergærde området. 
For læsere, der ikke kender hans værker, 
skal blot nævnes Espergærde Center med 
butikker, bibliotek, posthus og Mørdrup 
Kirke samt kædehusene og etagehusene 
langs Søndermarken bag centeret. Så tror 
jeg at de fleste, incl. tilflyttere, er med.

Per flyttede som 10-årig fra København 
til Skotterup i huset "Strandbo", der lå 
ned til bundgarnsbakken, hvor han fik 
sit livslange kendskab og interesse for 

fiskerne og deres redskaber. Strandbo 
ligner næsten sig selv udover at stråtaget 
i 1940 blev udskiftet med tegltag, - men 
netop her i foråret 2011 foregår en større 
ombygning af Pers barndomshjem, der 
dog tegner lovende, så mon ikke Per 
kan smile ned til os. Pers smil blegner 
nok mere, når han kigger ned på de 
fiskeredskaber og træbåde han samlede 
og i 1982 forærede til fiskerimuseet på 
Flynderupgaard. Siden Per døde i 2002 
er samlingen ikke vedligeholdt og de 
udendørs genstande forfalder i hurtigt 
tempo. Trist og uforsvarligt. Men det er



51

Udsigt fra Søbækgaards have omkring 1950. Man ser mod sydøst ■ og netop her kom 
Den hvide By senere til at ligge. Bemærk, i øvrigt hvor åbent landskabet endnu var 
på den tid.

som arkitekt, at Per Christiansen har sat 
sine afgørende spor i Espergærde, så lad 
os kigge og vurdere resultatet nu 50-60 
år efter starten.

Udviklingen i 1950'erne
Op gennem 50’erne udviklede Per 
Christiansen flere projekter med sin 
tidligere studieven Peer Bruun, der 
stadig bor i Espergærde i sin præsentable 
murstensbolig med gult murværk og 
rødt tegltag ud til stejlepladsen. Begge 
var dygtige og Peer Bruun havde 
kontakterne og Per Christiansen havde 
ideerne, så det gjaldt bare om at komme 
i gang. Det hjalp også, at man i perioden 

kunne opføre små ''statslånshuse" til 
lavtforrentede lån, hvilket medførte, at 
mange mennesker med almindelige 
indkomster kunne udskifte den trange 
lejlighed med et lille hus i forstæderne, 
herunder også Espergærde, der havde 
station og Kystbanen direkte til hoved
stadens arbejdspladser.

Per Christiansen tegnede i perioden 
frem til 1960 en del huse i byen, hvor de 
mest kendte fra perioden er de såkaldte 
Ungarnshuse fra 1956-59 omkring 
Fredensvej samt bebyggelsen ved 
Svinget. Bebyggelsen ved Fredensvej er 
hans første større samlede bebyggelse 
og består af 17 huse opført med den
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Området mellem Howej og Kystbanen fotograferet fra luften i 1965. Etagehusene 
langs Søndermarken og Howej er næsten afsluttet.

karakteristiske store T-23 teglblok, rødt 
tegltag og husene lagt i forskudte rækker. 
Materialer og et tema han siden gjorde til 
sit varemærke.

Den hvide By 1961 - 1984
Per Christiansens hovedværk som arkitekt 
er "Den hvide By”, der ligger centralt i 
det nye Espergærde og dominerer med 
sine hvide facader og røde tegltage. 
Den hvide By startede for alvor i 1961 
med kædehusene, der blev opført langs 
Søndermarken og siden blev udviklet 
over mange år med butikscentret, 
boligblokke, børneinstitutioner, posthus, 
bibliotek og senest Mørdrup Kirke, der 
først blev indviet i 1984. Men først lidt om 

kædehusene langs Søndermarken.

De 46 rækkehuse mellem 
Søndermarken og Stokholmsvej
De unge arkitekter Peer Bruun og Per 
Christiansen vidste, at den daværende 
Tikøb kommune omkring 1960 
arbejdede på at skabe en samlet plan 
for Søbækgaard, som var ejet af direktør 
Anthon C. Arup. Heldigvis kendte Per 
Bruun ejeren og de havde allerede et 
samarbejde med den driftige developer 
og advokat Asger Berning, hvorfor 
man efter nogle møder fik aftalt, at 
et lokalt byggekonsortium med Asger 
Berning i spidsen, købte det store areal 
og de to unge arkitekter skulle tegne
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Den nederste 
cirkel viser 
kædehusene langs 
Søndermarken 
. Øverst til 
venstre ligger 
Per Christiansens 
fiskerhuse fra 
omkring 1970. 
Øverst til højre 
ligger Pers 
"Ungarnshuse".

bebyggelsesplanen og de første huse.
Københavns Almindelige Boligselskab 

havde oprindelig været interesseret i 
arealet, men det lokale sammenhold 
var nok lidt indspist, så københavnerne 
blev ikke overraskende slået af det 
lokale konsortium, der udover tidligere 
nævnte Asger Berning også bestod af 
snedkermester Poul Rasmussen og WS- 
installatør Hugo Fokdal.

Inden konsortiet blev indblandet, 
havde Tikøb kommune allerede modtaget 
en færdig bebyggelsesplan for området 
med 30 parcelhuse, men den plan valgte 
de lokale team straks at klage over, da 
Per Christiansen på den ca. 1 ha store 
grund mente, at kunne skaffe plads til 15 
huse mere ved at udforme bebyggelsen 
som kædehuse i stedet for fritliggende 
parcelhuse. Slutresultatet blev endda 
45 kædehuse plus et enkelt fritliggende 
hus i samme stil som de øvrige. Tikøb 

kommune var interesseret i flest mulige 
boliger, hvorfor kommunen uden 
problemer ændrede deres oprindelige 
udviklingsplan.

Espergærde har store områder med 
parcelhuse, hvorfor det er befriende, at 
de to unge arkitekter tegnede kædehuse 
i kontrast til de mange parcelhuse, der 
putter sig bag hegn og hække. Selv om 
kædehusene kun er i 1,5 etage fremstår 
husene som små byhuse i et rytmisk 
forløb. Især langs Søndermarken og inde 
i selve bebyggelsen langs Markskellet og 
Birkevænget står husene i et fint forløb 
med sine trekantede gavle og lave udhuse 
med de lange hvide mure ud mod vejen. 
1 kommuneatlasset fra 2000 er de med 
rette beskrevet som bevaringsværdige, 
hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt, 
da kommuneatlasset som udgangspunkt 
kun behandler bygninger fra før 1940.

De enkelte huse er kun på 88 m2 og er
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Kædehusene kort efter opførelsen - forrest ses Søndermarken, vejen til højre er Minde
vej og vejen i baggrunden er Markskellet.

hver for sig ikke noget specielt. Det der 
gør den færdige bebyggelse så vellykket 
er, at arkitekterne har forskudt de enkelte 
bygninger, så man fra vejen både kan 
se gavle, facader og de skrå tage. 
Hvis arkitekterne havde lagt husene i 
forlængelse af hinanden var resultatet 
ikke blevet nær så overbevisende. 
Man kan bare gå lidt længere ned af 
Søndermarken og se en anden bebyggelse 
med ens rækkehuse lagt i række, så der 
hverken opstår forskydninger eller rytme 
mellem de enkelte bygninger ligesom 
materialevalget (gule sten og eternittage) 
er trist uanset vejret.

Det der hæver Pers kædehuse er 
også de velpassede grønne friarealer 
med mange ildtorne, liguster og især 
de mange ege- og platantræer, der 
i dag står høje og flotte. Æren for de 
fine udearealer må nok også tilskrives 
landskabsarkitekten Eyvind Langkilde.

1 dag kan alle se, at kædehusene udgør 
en fin bymæssig og helstøbt bebyggelse, 
men det kunne lokalbefolkningen ikke på 
opførelsestidspunktet. Vittige og skadefro 
folk døbte derfor hurtigt bebyggelsen 
for "Negerlandsbyen" og "Anders And- 
husene”. Hvorfor de lige skulle kaldes 
noget med Anders And står lidt hen i det
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En stolt og glad 
Per Christiansen 
på Søndermar
ken i 1968.

uvisse og husene blev da også hurtigt 
solgt for små kr. 100.000 og efter bare 6 
år blev husene solgt til det dobbelte.

De 46 kædehuse var for små 
og ny lokalplan 3.11
Husene er fornuftige i indretning, men 
med kun 88 m2 kan det være svært, at 
opfylde en families voksende krav til 
boligstandard fra 1962 og frem. Allerede 
få år efter at husene var færdige, 
begyndte de første derfor at ytre ønske 
om tilbygninger, hvilket medførte heftig 
debat, da Per mente, at han havde ret 
til at bestemme udformningen, hvilket 
beboere ikke var helt enige i.

Beboerne som på deres krop kendte 
husene og hvoraf mange var arkitekter, 
lavede et forslag til tre tilbygningstyper, 
som Per dog ikke kunne godkende. Han 
lavede derfor sit eget forslag og førte 
sig voldsomt frem. Blandt andet kunne 
man i lokalaviserne læse, at hans forslag 
havde fået opbakning fra den højeste 

sagkundskab, da Per Christiansen ret 
utraditionelt havde bedt Akademiske 
Arkitektforening vurdere de to forslag 
og her havde foreningens direktør 
Jørgen Pers svaret tilbage, at han ud 
fra de to forslag vurderede, at Pers 
tilbygningsmuligheder bedst indordnede 
sig i forhold til den arkitektoniske form 
og udtryk. Forskellen mellem de 2 
forslag var, at beboerne ønskede 30 cm 
høje vinduer foroven på muren, hvilket 
medførte at udhusenes tage blev 30 cm 
højere. Per havde frimodigt oplyst, at 
de blev 60 cm højere og at han i øvrigt 
slet ikke ønskede at højden skulle øges, 
da man i stedet kunne sænke gulvet 30 
cm., så hans arkitektur ikke blev ødelagt. 
Endvidere ønskede han også en firkantet 
udbygning med fladt tag på gavle ud for 
køkkendørene, som så kunne gøre det 
ud for en lille tilbygning, hvor beboerne 
ønskede en fritliggende tilbygning med 
skråt tegltag. Pers forslag til denne 
gavludbygning er decideret uheldigt og
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Husene langs 
Markskellet 
- ligesom på 
Søndermarken ses 
de karakteristiske 
gavle ud mod 
vejen.

han undlod da også behændigt at spørge 
Arkitektforeningen om deres mening 
med denne.

Bestyrelsen for bebyggelsens ejerlaug 
svarede tilbage i et åbent brev under 
overskriften "Sturt, sturt nummer hr. 
arkitekt". 1 brevet kan blandt andet 
læses, at Per Christiansen optræder på 
slap line i Den hvide Bys lokalplansag 
og at det dog er markant, at han kan 
finde en mand i København, som 
støtter hans skitseforslag frem for det 
gennemarbejdede lokalplanforslag be
boerne nu har brugt flere år på at finde 
frem til og som hele bebyggelsen står 
bag.

Heldigvis skærer byrådet igennem 
i 1987 og støtter beboernes forslag, 
der munder ud i lokalplan 3.11. 
Beboerne troede nok i 1987, at man 
havde fremtidssikret mulighederne for 
udvidelse, men efter år 2000 har der 
været et par enkelte sager, hvor man er 
gået længere end lokalplanen. Det må 

derfor forventes, at der om nogle år vil ske 
et tillæg til lokalplanen, der tilgodeser at 
boligstandarder konstant udvikler sig.

Tvisten mellem beboerne og Per 
Christiansen kørte mange år, men giver 
et godt indtryk af, at Per med tiden fik 
mere og mere vanskeligt ved at styre sin 
sygdom (maniodepression) og til tider 
måske havde svært ved at respektere at 
modparten også kunne have bæredygtige 
holdninger.

Etagehusene og masterplanen 
til den hvide by
1 sommeren 1962 var der landbrugsjord 
og kornmarker på Søbækgaards 85 
tønder land store areal, der lå mellem 
Søndermarken mod syd, Hovmarken mod 
vest samt Bygmarken og Nørremarken 
mod nord. Bare 10 år senere lå der 
etagehuse, butikscenter og institutioner. 
Ja, fra starten i 1962 gik der blot et år 
før de 9 første boligblokke fra nummer 
10 til nummer 78 langs Søndermarken



57

stod færdige. Bebyggelsen fik navnet 
"Søbækgård Parkbebyggelse". 1 de 
efterfølgende år kom flere boligblokke 
i beslægtet formsprog og længere mod 
nord op mod Bygmarken blev opført 
fire lange boligblokke i et lidt andet 
formsprog og med andre arkitekter.

Hovedparten af de øvrige boligblokke 
er opført på baggrund af plan og 
facadetegninger fra Peer Bruun og Per 
Christiansen ligesom masterplanen 
(bebyggelsesplanen) er udarbejdet af de 
to arkitekter. Masterplanen er udviklet 
efter de boligidealer, der var startet i 
mellemkrigsårene både i Danmark og 
udlandet, hvor man for at skabe lys og 
frisk luft for beboerne, var begyndt at 
opføre boligerne som fritliggende blokke 
med græsplæner og p-pladser imellem, 
hvorfor disse bebyggelser ofte kaldes 
"stok" bebyggelser i modsætning til 
tidligere tider, hvor man byggede langs 
vej og gader, så man fik en karréstruktur 
med lukkede gårdrum. 1 byerne blev 

disse gårdrum bebygget, så vi fik de 
overfyldte byer, men allerede i 1920'erne 
byggede man store åbne gårdrum med 
beplantning, pladser for tørring af tøj, leg 
etc.

Masterplanen i Den hvide By i 
Espergærde var at placere et center 
mod øst tæt på jernbanestationen og 
bag centeret en række ens etagehuse i 
tre etager. Et vigtigt moment i byplanen 
var at adskille bilerne fra de svage 
trafikanter, hvorfor man anlagde en 
gang- og cykelsti langs bebyggelsen 
næsten parallelt med "Søbækken”, så 
de nye beboere kunne gå trygt fra deres 
bolig og ned til butikscentret og videre til 
stationen. Landskabsarkitekten Eyvind 
Langkilde sørgede for at man bevarede 
det grønne bælte langs Søbækken, der 
blev beplantet. Ligeledes blev der plantet 
mange træer (især egetræer) langs 
de store veje og omkring p-pladserne, 
hvilket i dag opleves som utroligt flot. 
Gå en tur langs Søbækken og mærk hvor
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smukt og landskabeligt her stadig er. Ja, 
flere steder fornemmer man dårligt, at 
man går i en ny bydel med små 4.000 
indbyggere.

1 Den hvide Bys første fase 
(Søndermarken 10-78) lagde arkitekterne 
boligblokkene vinkelret mellem Sønder
marken og gangstrøget som almindelig 
stokbebyggelse. Dette ses ofte og giver 
boligfattige oplevelser, men arkitekterne 
supplerede heldigvis med 5 boligblokke 
ud mod Søndermarken, der således lå 
vinkelret på de øvrige blokke, så der 
opstod en form for karrebebyggelse 
omkring et "gårdrum", hvilket yder
ligere blev understreget af de lave 
garagebygninger på den fjerde side ud 
mod det fælles gangstrøg. Det lykkedes 
altså arkitekterne i den første fase, at 
udforme bebyggelsen som en mellemting 
mellem åben karrebebyggelse og så 
almindelig stokbebyggelse, hvilket 
blandt andet har givet nogle forholdsvis 

gode "gårdrum” med adskilt parkering 
og arealer for rekreation og leg. 
Samtidig giver boligblokkene parallelt 
med Søndermarken sammen med de 
lange hække og mange træer en både 
bymæssig og grøn facade ud mod vejen.

I 1963 og 64 blev de næste etaper 
godkendt og i løbet af få år havde Asger 
Berning fået opført 21 nye opgange med 
i alt 159 lejligehder og boligselskabet 
Teglværksgården byggede 210 lejlig
heder, så allerede omkring 1965 er der 
ikke mindre end 609 etagelejligheder i 
Den hvide By.

Den bymæssige struktur som be
skrevet i byggefase 1 er ikke fulgt op i den 
hvide bys øvrige etagehuse, hvorfor disse 
bymæssigt og arkitektonisk heller ikke 
har samme standard. Heldigvis indeholdt 
masterplanen klausuler om, at facader 
skulle være hvide og tagene skulle 
have skrå tage med røde tagsten. Med 
ganske få undtagelser er dette overholdt,
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De lave udhuse var 
gennem mange 
år hærget af tags 
og dårlig graffiti. 
For en del år siden 
fik alle husene ud 
mod hovedstien en 
lovlig graffiti udført 
af dygtige folk, så 
der er kommet lidt 
farver og kvalitet 
inden for genren.

hvorfor hele bebyggelsen opleves rimelig 
homogen og "pænere” end så mange 
andre lignende bebyggelser.

Hvad sagde de selv om deres 
"Hvide By"
Det er altid nemt at være bagklog og 
analysere ting med nutidens briller, men 
hvad sagde folkene bag Den hvide By 
selv. For at få en fornemmelse for dette 
citeres i det følgende uddrag fra nogle 
artikler fra dengang. Bagmændene er 
i dette tilfælde advokat Asger Berning, 
entreprenør Børge Deichmann og arkitekt 
Per Christiansen.

1 en artikel fra 1970 kan man f.eks. 
læse, at nu har København fået sin første 
planetby med hvide huse og røde tage, 
ja, så farvemæssigt dansk som noget, 
selvom ideen er hentet i udlandet. Og 
det må være Per der poetisk supplerer 
"som planeter, der svæver rundt om 
solen, dannes der rundt om de store byer 

som mangler udvidelsesmuligheder, en 
række planetbyer, der med gode veje 
og hyppige togforbindelser er effektive 
forbundne med hovedbyen ....Hvid og 
frisk ligger byen lige midt på en flad 
mark".

1 disse få sætninger ligger datidens 
tankegang om byernes udvikling og 
dermed også udformning. Tankerne kom 
fra udlandet ikke mindst for udviklingen 
af London med en befolkning større end 
hele Danmarks. Alligevel mente mange 
dengang, at København ikke skulle 
udvides yderligere, men at man skulle 
bygge 5 fingre (trafikkorridorer) ud 
fra København og så anlægge en lang 
række planetbyer omkring stationerne. 
Udbygningen af Espergærde er tænkt 
som planetby eller forstads-by, hvilket 
siden har været både dens problem og 
styrke, herom senere.

Journalisten skriver videre, at 
folkene bag Den hvide By nærmest
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som guder har peget på landkortet og 
skabt et rart sted for mennesker. Byen 
bebos fortrinsvis af folk, der arbejder i 
København. Efter endt arbejde går turen 
med tog eller bil tilbage til den snehvide 
by med de grønne områder. Senere 
kommer bygherren og arkitekten dog ind 
på, at de faktisk frygter "at beboerne skal 
gå rundt om hinanden som fremmede, 
hvad man ofte har set i andre sovebyer". 
Pludselig siger folkene bag Den hvide 
By altså direkte, at deres projekt er en 
soveby. Den blev ellers udviklet og solgt 
på helt andre superlativer.

Stjal Larsen & Nielsen 
arkitekternes tegninger?
Per Christiansen har senere udtalt, at han 
kunne have været en rig mand, hvis han 
havde fået fuldt honorar for udvikling af 
typetegningerne til etagehusene langs 
Søndermarken. Det forlyder også, at han 
og Peer Bruun gav tilladelse til, at Larsen 
& Nielsen godt måtte bruge konceptet 
ved byggerier andre steder i Danmark, 
men at de to arkitekter så skulle have 
modydelse i form af projekterings 
opgaver for entreprenørfirmaet. Per 
mente derfor, at da Larsen & Nielsen jo 
efterfølgende havde opført i tusindvis 
af hans lejlighedsplaner og da han ikke 
havde fået de omtalte modydelser, var 
han blevet snydt, hvilket han skulle have 
været ret bitter over.

Om han og Peer Bruun direkte er 
blevet snydt, er vanskeligt at vurdere. 1 
hvert fald har der ikke været holdbare 
juridiske papirer på de påståede 
aftaler. Spørgsmålet er også, hvor 
meget ophavsrettigheder, der kan gøres 

gældende, da de 8 forskellige typer 
lejligheder er meget lig dem, som man 
typisk vil udforme omkring en opgang 
og facaderne har heller ikke afgørende 
detaljer, som adskiller sig fra meget 
tilsvarende byggeri på det tidspunkt. 
Sverige f.eks. var flere år forud for 
Danmark i udvikling af elementbyggeri. 
Det er heller ikke de to arkitekter der har 
udviklet forme til elementerne ligesom 
det er entreprenøren, der har udviklet 
de præfabrikerede badeværelseskabiner, 
de mange samlingsdetaljer af ele
menterne og hele logistikken samt 
monteringssystemet.

Vurderingen er nok, at Per i sine 
depressive perioder har følt en afmagt, 
som han så i sine gode perioder ikke har 
kunnet omsætte til noget konstruktivt på 
lige dette felt. Den hvide By (især den 
første fase) var faktisk vellykket og måske 
burde han have arbejdet for, at hans 
oprindelige husprojekt ikke blev udført 
så mange andre steder i en udvandet 
form med dårlige bebyggelsesplaner 
(stokbebyggelser dikteret af rationelle 
kranspor) og et tarveligt materialevalg 
i form af flade tagpaptage eller grå 
eternittage.

Efterskrift

Den hvide by som industriminde
Omkring 2004 var der på landsplan 
en større kampagne for at udpege 25 
væsentlige industriminder i Danmark. 
Frederiksborg Amt udpegede 7 
emner her i blandt "Den hvide By" 
i Espergærde, da den efter amtets 
mening var den første samlede
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En af boligblokke
ne og et af de lave 
udhuse ud mod 
hovedstien, der 
forbinder bebyg
gelsen med Esper- 
gærde Centret.

parkbebyggelse med etagehuse, der var 
opført i betonelementer og derfor også 
Danmarks første etagetypehusbyggeri. 
Dette udsagn har der siden været lidt 
polemik om. Mere væsentlig er dog, 
at det kun er badeværelserne, dæk 
og facader, der er opført i elementer, 
hvorimod tagkonstruktionerne er udført 
på traditionel vis med gitterspær, lægter 
og teglsten.

På samme tid blev i andre byer opført 
lignende bebyggelser, hvor også tagene 
blev udført af færdige betonelementer, 
hvorfor de i princippet bedre fortjener en 
nominering som et industriminde..

Den hvide By - og det er mest første 
byggefase - der sigtes til i nomineringen, 
har også vanskeligt ved at opfylde 
kravene om et originalt industriminde, 
da elementhusene efter år 2000 er 
blevet efterisoleret udefra samt fået 

sprutpuds på isoleringen, så alle de 
originale elementsamlinger effektivt 
er skjult. De tilbageliggende altaner 
har fået glasfacader og det tidligere 
sortmalede træværk er blevet hvidt, 
hvilket har ændret arkitekturen. Tidligere 
var alle indgangspartier ens, så børn og 
fulde folk kunne have vanskeligt ved at 
finde den rigtige dør. 1 forbindelse med 
renoveringen blev der udført murværk og 
andre tiltag, som led i en forskønnelse af 
byggeriet, hvorfor man samlet må sige, 
at den oprindelige originale arkitektur er 
sløret en del.

Af samme årsag er det lidt søgt, 
at man har indstillet byggeriet som et 
vigtigt industriminde i samme klasse 
som Ringovnen i Nivaa, Den militære 
Klædefabrik i Usserød og Hammermøllen 
i Hellebæk for bare at nævne nogle få 
virkelige perler i vores nærområde.
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Møder og arrangementer
Søndag den 4. september 2011:

Byvandring i Kvistgaard
Med start fra Kvistgaard Station fører 
Kjeld Damgaard deltagerne rundt i 
Kvistgaard-området. Der fortælles bl.a. 
om stationens betydning for området, 
om "skiden-ekspresserne" og om by
ens mange industrivirksomheder. Turen 
er gratis for medlemmerne af Historisk 
Forening, medens andre deltagere må 
betale 20 kr. Der gøres opmærksom på, 
at turen, der varer ca 2 timer, slutter i 
nærheden af Dyrlægekrydset, hvorfor 
der må beregnes ekstra tid til at gå til
bage til stationen hvis man har sat bil 
eller cykel dér.

TID OG STED: søndag den 4. september 
2011, kl 14.00 ved Kvistgaard Station.

Tirsdag den 13. september 2011:

Kongerækken
- Danmarkshistorie fra 
Gorm den Gamle 
til prins Christian
Sæsonens første arrangement bliver et 
multimedieforedrag i billeder, film, lyd og 

levende ord af Hans Erik Rasmussen. 
Her fortælles om de begivenheder, hand
linger og kampe, der har skabt Danmark. 
Hans Erik Rasmussen er uddannet på Den 
Frie Lærerskole i Ollerup. Han har siden 
1997 været professionel fortæller med 
multimedieshow. En visuel oplevelse ud 
over det sædvanlige.

TID og STED: tirsdag den 13. september 
2011, kl.19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 25. oktober 2011:

Sundtolden 1426-1857
Denne aften kommer Oberst John Zilmer 
og fortæller om Sundtolden, de danske 
kongers guldbjerg. Det udviklede sig ef
terhånden til et ineffektivt bureaukrati, 
der gav mange forsinkelser for skibene, 
navnlig når op til 300 skibe på travle dage 
skulle fortoldes.
John Zilmer sluttede en lang militær kar
riere som chef for forsvarsakademiet og 
var herefter slotsforvalter på Kronborg fra 
1992 til 2001. Han har siden sin fratræ
delse som slotsforvalter været og er stadig 
meget brugt som rundviser på
Kronborg, Set. Mariæ Kirke og Vor Frue 
Kloster.

TID og STED: tirsdag den 25. oktober 
2011 kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.
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Tirsdag den 8. november 2011:
Hvor solen står op
Dr.h.c.FiL, dr.prof.hon., projektseniorfor
sker ved Nationalmuseets Etnografiske 
Samling Inge Schjellerup vil denne af
ten komme og fortælle om inkaerne. De 
tidlige spanske ekspeditioner i 1500 og 
1600-tallet drog mod øst langt ind i "jung
lens øjenbryn” på jagt efter Eldorado. Her 
havde inkaerne imidlertid allerede under
tvunget sig de oprindelige høvdingedøm
mer og stammefolk og slået sig ned. Vi føl
ger inkaernes spor ind i regnskovsområdet 
på de østlige skråninger af Andesbjergene 
og finder hidtil ukendte ruiner og gamle 
helleristninger.

TID og STED: tirsdag den 8. november 
kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 22. november 2011:

Fiskestaderne ved 
Øresundskysten
Den 1. april 2011 var det 50 år siden, at 
alle fiskestaderne ved Øresundskysten 
blev eksproprieret af staten. Fiskestaderne 
er fra 1500-tallet og frem til nutiden så 
væsentlig en del af den lokale historie, at 
deres historie fortjener at blive fortalt.
Kresten Tommerup, som har gjort op
mærksom på jubilæet, kommer og fortæl
ler historien.

TID og STED: tirsdag den 22. november 
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

Tirsdag den 13. december 2011:

Julehyggemøde
Her afvikler vi vores traditionelle julehyg
gemøde med æbleskiver, solbærrom og 
som noget nyt -portvin. Aftenens program 
vil som sædvanlig omfatte julesalmer og 
-sange, lidt kulturelt og så Kjeld Dam- 
gaards populære historiske quiz.

TID og STED: tirsdag den 13. december 
kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 24. januar 2012:

Erik Menved og 
Valdemar Atterdags 
borge på Sjælland
Museumsinspektør og seniorforsker på 
Nationalmuseet Vivian Etting har lovet at 
komme og fortælle om ovennævnte emne. 
1300-tallet var et dramatisk århundrede, 
præget af krige og indre oprør. Her kom 
borgene til at spille en afgørende rolle 
og særlig under Erik Menved og Valde
mar Atterdag er der gang i borgbyggeriet 
over hele landet. Foredraget beskriver de 
store borge på Sjælland og i Skåne, bl.a. 
Vordingborg, Kalundborg, Gurre, Helsing
borg, Tårnborg og Korsør og fortæller om 
deres betydning i krig og fred.

TID og STED: tirsdag den 24. januar 
Kl.: 19,15 på Espergærde Bibliotek
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Året er 1960 og stedet er Espergærde Havn. Det er vinter og det 
er tid at klargøre bådene. Det er fisker Aage Petersen i båden til 
venstre og fisker Carl Collatz til højre, der får sig en lille sludder 
om tidernes skæve gang.

Aage Petersen (f. 1916) var sammen med sin broder Henry 
(f. 1920) de sidste bundgarnsfiskere på Øresund. De stammede 
egentlig fra Røsnæs, men kom til Espergærde i 1937-38. De drev 
ålefiskeriet frem til 1980, men da var ålene nærmest forsvundet 
fra Øresund og dermed stoppede et århundredegammelt fiskeri, 
som engang var et af de mest givtige indenfor fiskerierhvervet. 
Brødrene ejede de to både "Røsnæs" og "Guldsand”.

Carl Collatz (f. 1893) stammede egentlig fra København, 
men som Vaisenhusbarn blev han sat i pleje hos fiskerfamilien 
i "Kildehuset" ved Strandvejen tæt ved Espergærde Havn. Ved 
at hjælpe plejefaderen blev han fortrolig med fiskerierhvervet, 
og ved plejefaderens død i 1910 overtog Carl fiskeriet for enken 
og kunne derpå fiske fra det bundgarnstade, som enken havde 
arvet. Carl købte senere Snekkerstenjollen "Kvik", som endnu er 
bevaret som museumsbåd.
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