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Arkivet på Flynderupgaard
Det har længe været et ønske fra en del af Museeumsvæsenet, at det historiske arkiv, som
har været på Flynderupgaard, skulle flyttes til Byhistorisk Arkiv i Helsingør. Denne flytning
er nu besluttet, men ikke effektueret, da der for tiden er ved at ske en større omstrukture
ring af Museumsvæsenet, som bl.a. indebærer, at der ikke længere er det samme mand
skab på Flynderupgaard som tidligere.
Dertil kommer det faktum, at der i Byhistorisk Arkiv efterhånden kun er lederen tilbage så en faktisk flytning kan måske alligevel trække noget ud. Men så bør man måske bruge
tiden ti! at overveje om en sådan flytning nu også er fornuftig?
Umiddelbart lyder det jo som rigtigt at centralisere arkiver som hører til i samme kom
mune. Det kan der muligvis også spares nogle penge ved og interesserede borgere skal så
kun henvende sig etsted.
Men der er jo en grund til, at der indtil nu har været to kommunale arkiver i Helsingør
Kommune. Årsagen er selvfølgelig at de to arkiver repræsenterede hver sin oprindelige
kommune - nemlig hhv. Tikøb Sognekommune og Helsingør Købstadskommune. Netop
p.g.a. af de to kommuners vidt forskellige historie var det naturligt, at de to kommuner
fik hver sit arkiv - og derfor har der f.eks. heller ikke været problemer med at finde ud af,
hvorf.eks. et gammelt billede skulle arkiveres. Grænsen var simpelthen den gamle kom
munegrænse.
Man bør heller ikke se bort fra, at der stadig er en del af de ældre borgere i den gamle
Tikøb Kommune, som heller vil brække højre arm end aflevere arkivalier til Helsingør!
Det var - så at sige - en del af aftalen fra 1970, at der til enhver tid skulle være et selv
stændigt museum og arkiv for hver del af kommunen. Dertil kom, at detjo var stifteren af
arkivet, Arne Meylings udtrykkelige ønske, at det skulle bevares som en selvstændig del
af museumsvæsenet.
Mon ikke gode gamle Meyling ligger lidt uroligt i sin grav ved tanken om, at hans livs
værk er ved at forsvinde?
KD

Kære Medlemmer
Med vor dejlige tur til Bremen og en byvandring med Kjeld i "Ny Tibberup" den 10.
juni er vor sæson slut for i år.
Bestyrelsen holder nu sommerferie. Første arrangement i efterårssæsonen er den
26. august. Andet sted i bladet kan man se, hvornår og hvilke arrangementer
bestyrelsen har valgt for det næste halve år.
Vi siger tak for sæsonen, der er gået og ønsker alle vore medlemmer en rigtig god
sommer.
Bestyrelsen
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"Nirvana" - et
sommerhus ved Mørdrup
af Kjeld Damgaard

"Nirvana" bygges
1 1903 udstykkedes et areal på Mørdrups mark. Arealet var en del af den
gamle overdrevslod til den gård, der i
sin tid lå på hjørnet af Howejs østside
og Mørdrupvej. Arealet fik matrikel
nummeret 4 i af Mørdrup - og de nye
ejere hed Fanny Gøtje og Dagmar Kyhn.
Allerede samme år købte de to frøkner
også matrikelnumrene 7g_og 7_r, og det
var derfor et betydeligt areal, de alle
rede året efter solgte til sagfører Bertil
Christian Jørgensen. Ja, sådan står der
i tingbogen, men en eftersøgning af
en sagfører ved det navn har imidler
tid ikke givet resultat. Der kan tænkes
flere forklaringer på dette fænomen,
men når han var interessant at stifte
nærmere bekendtskab med, så er det
fordi, det sandsynligvis er ham, der lod
ejendommen "Nirvana" bygge. Ifølge
BBR-registeret skal den være opført i
1907, men det er der stor usikkerhed
om. Oplysningerne om opførelsesår i
dette register er nemlig ofte behæftet
med fejl. Opførelsesåret er nærmere

Kort over området ved "Nirvana", hvis
park ses som det store grå område.
Kort fra 1948.

1910.
Navnet "Nirvana" stammer fra den
buddhistiske lære og betyder egentlig
"det store intet efter døden", men skal
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nok i denne forbindelse forstås som
"den absolutte hvile" - altså det sted
man kan hvile ud efter en anstrengende
arbejdsperiode eller arbejdsdag.

Hoffotograf Petersen
11911 overtog fhv. hoffotograf Charles
Bendix Petersen (1860-1927) imidler
tid ejendommen. Han var søn af foto
graf Jens Petersen - en af pionererne i
Danmark indenfor fotografiets kunst.
Charles indtrådte i faderens firma i 1880
og overtog hele firmaet i 1889.1 1893
blev han udnævnt til hoffotograf. Hans
atelier lå i København på hjørnet af
Østergade og Kristen Bernikows Gade.
Her ophørte Charles Petersen med sin
virksomhed i 1905, men forretningen
fortsatte dog under samme navn frem
til 1914.

Charles Petersen var således ikke ak
tiv fotograf, da han overtog "Nirvana"
i 1911, men han beholdt da også kun
ejendommen i to år. 1 de to år lejede diretør Michael Henriques "Nirvana" som
sommerbolig, og i 1913 overtog Mi
chael Henriques så selv ejendommen.

Direktør Michael Henriques
Michael Henriques (1855-1941), der
i øvrigt var bror til komponisten Fini
Henriques, var en mand, der havde
etableret sig som trikotagefabrikant.
Det skete allerede i 1892, da han
grundlagde "Malmo Mekaniska Tricotfabrik AB". I Malmo betragter man
stadig Henriques som en af Sveriges
banebrydende personer indenfor tri
kotageindustrien. Fabrikken blev da
også hurtigt en succes, og de lejede
Michael Hen
riques og hustru
Julie f. Poulsen

5
delse. Han havde nemlig
allerede i 1897 sammen
med Oluf og Peter Løven
green startet en ny fabrik
på Frederiksberg, kaldet
"Henriques & Løven
greens Trikotagefabrikker
A/S”. Michael Henriques
var ledende direktør på
begge fabrikker frem til
1930, hvor han pga. al
Således så fabrikken i Malmø ud ved 25-årsjubilæet i
der valgte at afvikle sine
1917.
forpligtelser. En senere
direktør for fabrikken var
i
øvrigt
James
Løve, som også var kendt
lokaler måtte allerede i 1898 udskif
i
Mørdrup-området,
idet han var ejer af
tes med en helt ny fabriksbygning ved
Rönneholmsvägen. Midt i 1900-tallet "Villa Helle" på Fredensvej 5.
var strømper den vigtigste artikel - og
der tilvirkedes over 1 mio. strømper om
året. Fabrikken havde i perioden 195475 et samarbejde med den svenske
modedesigner "Katja of Sweden", men
lukkede i 1977.
Allerede længe før var Michael Hen
riques imidlertid ude af fabrikkens le-

Ejendommen og haven

"Nirvana" blev i Michael Henriques tid
overvejende brugt som sommerbolig.
Til daglig boede familien, der bestod af
hustruen Julie f. Poulsen (1861-1945)
og deres tre børn Gerda (f. 1890-1952),
Esther (1892-1949) og Oscar (18951953), på Frederiks
berg.
Men til daglig var der
brug for en, der kunne
passe den store have.
En have der egentlig
burde betegnes "park",
men familien kaldte det
aldrig en park. Det var
I de produkter, som blev produceret på Michael Henriques'
kun
noget, man havde
fabrik på MariendalveJ på Frederiksberg, blev der indsyet et
på
et
slot! Arealet udmærke som a fbilledet herover.
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Udsigt fra
villaen over
haven mod
nordøst.
Man ser mod
"Lyngbakken"
som fami
lien Henriques
kaldte den den bakke som
egentlig hed
der Præstebjerget. Bemærk
atderøverst
på bakken er
rejst et skur 
antagelig forat
man der kunne
nye udsigten
modSundet.

gjorde dog ikke mindre end 472 ha (=
45.000 kvm). Heraf var alene 1 ha køk
kenhave. Desuden var der i parken 80
frugttræer, 1 drivhus samt i alt 30 mistbænke.
Den ansatte gartner var i mange år
Laurits Severin Hansen (f. 1891). Han
var i stand til at levere grøntsager til
hele husholdningen samt tillige levere
stueplanter til såvel "Nirvana" som til
vinterboligen på Amalievej på Frede
riksberg. Laurits Hansen var da også
uddannet gartner, havde i en periode
arbejdet i Tyskland og havde i årene
1915-18 været ansat i Botanisk Have
i København. Fra 1918-23 var han an-

Laurits Seve
rin Hansen,
gärtner i Nir
vanas park
i 1930'erne.
Michael
Henriques
havde mö
gen stör tiltro
til "gärtner
Hansen",
hvis ord i
Henriques
ører var lov. Også børnene i huset havde
meget stor respekt for Hansen, som i
deres øjne var en streng herre, der ikke
tålte, at et bed var blevet trådt i.
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En situation fra "Billardhuset", der var
et selvstændigt hus i Nirvanas have. På
billedet ses fra venstre Oscar Henriques
(søn), Poul Møller Christensen (sviger
søn), Michael Henriques og Julie Hen
riques.

Preben og Ebbe Møller Christensen foto
graferet i 1939 foran Nirvanas hovedind
gang. Fotografen har stået med ryggen
til villaen - og man ser ud over det om
råde, som i dag er bebygget med pigevejskvarteret.
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sat som gartner hos
dr. Frederik Børgesen
i Hellebæk ("Børgesens Have") og kom
derpå til "Nirvana".
Gartnerboligen var i
øvrigt huset, med den
nuværende adresse
Marievej nr. 27.

Michael Henriques i
haven ved Nirvana i
samtale med huslægen
Axel Olufsen. Stien op
ad bakken i baggrun
den er den såkaldte
Staudegang, som førte
op til Rolighedsvej.

Interiørbillede fra
Nirvana i trediverne.
Til venstre ses Michael
Henriques barnebarn
Elin Michaela Chri
stensen ved det klaver,
som oprindelig stod på
Nirvana. Det er tyde
ligvis ikke det samme,
som nu er kommet
tilbage ti! ejendom
men (se side 13).
Dette hvide klaver
havde imidlertid også
malerier udført af Otto
Gehlin.
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milien på Øregaardsvænget i Hellerup.
Søren Høgh var gift med Mariane
(kaldet Mary). Begge var født i Jylland,
men havde altså stiftet bo i København.
Sammen havde de to børn, Ove og Al
lan. Sidstnævnte døde ung, men Ove
blev gift og fik to døtre, Birte og Kirsten
(f. 1949). Sidstnævnte har skrevet sine
erindringer om sit ophold hos bedste
forældrene på "Nirvana". Se artiklen i
dette nummer af Egebækken.

Ændring til byudviklingsområde
Da Mary og Søren Høgh solgte "Nir
vana" i 1962 var det indledningen til
store forandringer for ejendommen.
Ny ejer var sygeplejerske Aase Han-

Nirvanas adresser gennem tiden:
Michael Henriques lægger kabale i det
såkaldte Vinhus, som hed sådan, fordi der
voksede vinranker. Kabalen overvåges af
to ældre tanter.

1940'erne
: Rolighedsvej (uden
nummer) Mørdrup pr. Espergærde.

-1962: Nirvanavej 4,
Mørdrup pr. Espergærde.

Ny ejer i 1942
Da Michael Henriques døde i 1941
overtog enken Julie Henriques "Nir
vana", men kun for året efter at sælge
ejendommen videre til direktør Søren
Høgh for 90.000 kr. Han var grosserer
med forretning i Trommesalen i Køben
havn - et stål- maskin- og ingeniørfir
ma, der kaldte sig "Søren Høgh A/S".
Også Søren Høgh anvendte "Nirvana”
som sommerbolig - til daglig boede fa

ca 1962-1969: Nirvanavej 47,
Mørdrup pr. Espergærde.

1969-1976 : Marievej 41, Mør
drup, 3060 Espergærde.
1976-1996 : Malenevej 14, Mør
drup, 3060 Espergærde.
1996: Opdelt i Malenevej
14 A og Malenevej 14 B
Mørdrup, 3060 Espergærde.
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Udsigt fra
Præstebjerget
mod
sydvest.
Man ser
indover
den store
have, der
hørte til
Nirvana,
hvis tag
skimtes
til højre i
billedet.

sen (senere tog hun navneforandring
til Hultmann-Petersen), som indrettede
Nirvana til privat plejehjem for 9 bebo
ere. Det var imidlertid først i 1964, da
der blev vedtaget en såkaldt "Partiel
Byudviklingsplan for Helsingøregnens
byudviklingsområde", at de største for
andringer blev indledt. Den indebar, at
Nirvanas store park kunne udstykkes til
boligbebyggelse. 1 løbet af de næste ti

år ændrede det fuldstændigt hele områ
det nord for Mørdrup landsby, der indtil
da havde henligget som marker, grus
grave, vandhuller og udyrkede arealer.
Som en stor ø lå Niivanas park-område
- men nu var også dens dage talte.

"Nirvana" som plejehjem
1 1964 overtog malermester Preben
Verner Dam Nielsen "Nirvana”. Det
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var imidlertid hans hustru, der skulle
komme til at præge udviklingen på
dette sted. Hun hed Karen Dam Niel
sen, og der var hende, der som forstan
der drev det private plejehjem videre
- fra 1967 som eneejer, idet hun blev
skilt fra manden. De private plejehjem
havde aftaler med en eller flere kom
muner om at modtage svagelige ældre
til ophold på plejehjemmene. Det skete
selvfølgelig mod betaling, men var ofte
en god forretning for kommunerne, der
tit kunne slippe billigere, end hvis de
selv oprettede en plejehjemsplads.
Forklaringen på, at det var billigere,
kom imidlertid netop frem i lyset i slut
ningen af 1960'erne. Der kom flere og
flere historier om, hvor dårligt de gam
le blev behandlet på disse private ple
jehjem i al almindelighed og i særde
leshed på "Nirvana". Alene det forhold,
at der var omkring 15 beboere på én
gang, vidner om meget trange forhold.

Atter bolig
Som følge af den megen kritik begynd
te kommunerne i starten af 70'erne at
opsige deres kontrakter med de private
plejehjem. 1 stedet byggede kommu
nerne egne plejehjem - og de private
plejehjem måtte et efter et lukke. Det
skete også for Karen Dam Nielsens på
"Nirvana". Og i stedet blev huset i en
periode udlejet som såkaldte klubvæ
relser - primært til unge, der kun boede
her i en kort periode. Ejendommen fik

da også præg heraf - og blev i denne
periode noget slidt af de mange ind- og
udflytninger.
Nye ejere blev et andelsselskab, kal
det "Nirvana". Det var seks unge men
nesker: Rie Odgaard, Mikael Behrens,
Jens Dahl, Marianne Døliner, HanneLene Harms og Henrik Juel-Berg, der
bosatte sig i den store villa. 11996 blev
ejendommen indrettet til to ejerlejlig
heder, ejet hhv. af Rie Odgaard og Jens
Dahl samt af Marianne Døliner og Mi
kael Behrens.

Om vejnavne og stednavne
Indkørslen til Nirvana skete dels fra en
sidevej til Mørdrupvej. Den var identisk
med den vej, der i dag hedder "Mørdrupvænget". Da byggeriet af de man
ge parcelhuse i det nye "pigevejskvarter” var en realitet, blev Nirvanavej
imidlertid lukket ved den gamle grus
grav. Og for det første stykkes vedkom
mende omdøbt til Mørdrupvænget. Det
næste stykke blev herefter kaldt Birtevej - resten af vejen for hovedpartens
vedkommende nedlagt, dog indgår et
stykke i den nuværende Marievej.
På en bar
i Rødovre
harman
tilsyne
ladende
en anden
mening om
hvad stien til Nirvana betyder... /

12

/ Nirvanas have lå flere huse. Vejen i forgrunden er identisk med den nuværende Marievej. Huset med tårnet i baggrunden var i Henriques' tid havemandens bolig, men hed
i daglig tale "garagen", da det primært anvendtes til dette brug. Tårnet var i virkelig
heden et dueslag. Ejendommen udgør nu den centrale del af den store villaejendom
"Villa Tårnhuset". Den hvide vinkelejendom i forgrunden var en selvstændig ejendom,
der hørte under Flynderupgaard. Huset kaldtes i Henriques’ tid for "Polakkernes Hus".
Børnene fra Nirvana var forment adgang til huset, da man mente, at beboerne dér
havde både lus og andre urenheder! Foto fra 1959.
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Historien om Moveret på
Nirvana
For en del år siden blev den
nuværende beboer i Nirvana,
RieOdgaard, ringet op af en
dame fra Hvidovre, som arbej
dede for en antikhandler.
Blandt de møbler de havde
stående, havde en kunde
tilfældigvis fået øje på et
klaver, som havde påmalet
tre store billeder. Han havde
straks genkendt motivet som
ejendommen Nirvana, idethan
boede i nærheden.
Derfor kontaktede antik
Dette klaver står nu på Nirvana - efter at have været tur
handleren Rie Odgaard, som
ude i verden. Det klaver, der oprindelig stod på Nirvana var
straks købte klaveret, der indtil hvidmalet og havde sandsynligvis andre motiver.
da tilsyneladende havde haft
en omskiftelig tilværelse, idet
derpå bagsiden afklaveret
endnu er fragtsedler, der
fortæller, at klaveret har været
både i Paris og Rom.
Det viser sig imidlertid at kla
veret ikke stammer fra Nirvana,
men har tilhørt et barnebarn,
Elin Michaela Christensen, som
fik det i konfirmationsgave
og havde det stående i sit
hjem i Ordrup. Kunstneren var Midterfeltet på klaveret har selve hovedbygningen som
motiv. Kustmaleren Otto Gehlin har stået øst for bygningen
Michael Henriques svigersøn,
omtrent der, hvor i dag Nirvanastien løber - lige ved den
Otto Gehlin.
endnu eksisterende dam, der ses i forgrunden.
På side 8 kan man sam
menligne med det klaver, som
stod på Nirvana.
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Den oprindelige gartnerbolig på Nirvana. Her boede gartner Laurits Hansen, som var
gartneri Henriques tid. Ejendommen har nu adressen Marievej 27. (Foto: 1959)

Hovedindgangen var imidlertid fra
Mørdrupvej og ind ad Rolighedsvej
(nuværende Roligheds Allé) til "Nir
vana". Indtil slutningen af 60'erne var
denne vej nemlig ikke lukket, men gik
direkte over i nuværende Marievej.
Den nuværende "Nirvanasti" er deri
mod først opstået i forbindelse med
parcelhusbyggeriet. Den går dels langs
det gamle overdrevsdige, dels langs
gamle matrikel- og markskel - og stien

er først anlagt i slutningen af 60'erne.
Stien fører dog frem til Nirvanas gamle
område, og på den måde kan navnet
godt forsvares.
Betegnelsen "Grundejerforeningen
Nirvanaparken", der er navnet på
den grundejerforening, der omfatter
rækkehusene på hhv. Dortevej, Lonevej, Hannevej og Lisevej, er imidler
tid i bedste fald misvisende. Her er
der tale om et areal, der aldrig har
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"Nirvana" som ejendommen tager sig ud - set fra nordøst ijuni 2012. Udbygningen
længst til højre er udført i 1996 i forbindelse med den opdeling i to ejerlejligheder, som
dengang fandt sted.

haft det mindste med Villa Nirvana at
gøre. Arealet tilhørte derimod Busserupgaard, hvis hovedbygning stadig
ligger i bebyggelsen. Så hvordan no
gen har fundet på det navn på dette
sted er højst mærkværdigt.

Kilder til denne artikel:
http://sv. wikipedia. orgAviki/
Malm%C3%B6_ Mekaniska_ Tricotfabrik
http://after-the-denim.blogspot.

dk/2011/09/henriques-lvengreen. html
Oplysninger og billedmateriale fra Kir
sten M Høgh, Hjørring.
Oplysninger fra nuv. beboere i ejendom
men Nirvana, Ma/enevej 14 A og B.
Oplysninger og billedmateriale fra Ebbe
Møller Christensen og hustru Ulla Barder,
Rungsted Kyst.
J. Tholle: "Danske Gartnerivirksomheder",
(1934).
Diverse vejvisere.
Realregistre og tingbøger.
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Som jeg husker
"Nirvana”
af Kirsten M. Høgh, Hjørring

NIRVANA - mit barndomsland i sommeme 1949 -1961
Det er næsten sommer og flyttebi
len fra "Danmark” kører fra Charlottenlund til vort feriehus "Nirvana" i
Espergærde.
Nu skal mine forældre og jeg op til
Nirvana med de 7 tønder land park
med søer, blomster og de mange
frugttræer. Søerne, hvor der voksede
de smukkeste åkander, og hvor min
bedste veninde "Tudse" (kælenavn)
og jeg ofte legede og fangede små
dafnier/gubier og haletudser, som vi
kom i syltetøjsglas, så vi kunne have
fangsten med os hjem.
"Tudse” boede sammen med sine
forældre og lillebror i den store røde
murstensvilla i svinget på Roligheds
vej.
Men lad mig nu begynde at fortælle
om de huse, der lå på "Nirvana".

Hovedbygningen
Her boede med farmor og farfar Mary og Søren Høgh sammen med

Mary og
Søren
Høgh
fotogra
feret på
have
trappen
på "Nir
vana" i
1951.

deres hushjælp Fru Carlsen og hen
des søn Carl Verner.
Huset indeholdt et stort køkken,
3 store stuer, glasveranda hvor der
voksede skønne vindruer samt et lille
kammer under trappen med alkove
og gæstetoilet.
På l.sal 3 soveværelser det ene med
udgang til en stor terrasse - badevæ
relse med karbad og telefonbruser.
Jeg mindes specielt mine bedstefor
ældres telefon med håndsving. Den

iiku nu

veddøn

$ der er
skrevet
"Nirvan
Foto ca
1950.

Ejendommen "Nirvana” fotograferet fra luften omkring 1950.
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Nirvanaparken som den
så ud i sommeren 1943.

var sort med en stofledning til tele
fonrøret - en rød knap som man kun
ne trykke på, hvis man ikke ønskede
det høje ring for opkaldet til Espergærde Central. 1 feriehuset havde vi
en sort telefon med et vippehåndtag.

Feriehuset
Her boede mine forældre og jeg. Hu
set lå ved indkørslen til Nirvana og
var hvidt med 2 stuer og køkken, en
stejl trappe op til l.sal, hvor der var
soveværelse med håndvask og med
en lille altan samt et lille kammer.
Feriehuset havde 2 lejligheder - en
hvor vi boede - og en til min fars fæt
ter og hans familie.
Vi havde ikke noget badeværelse,
og vi skulle gå ud af køkkendøren
over en lille gård, for at komme på to
ilettet. Dette havde en sjov anordning
- for når man skulle skylle ud, var der
en lille ring på snoren, som man skul-

le sætte på et søm, før
cisternen kunne fyldes
med vand - og så kom
vandfaldet.
Svalerne havde travlt
med at bygge reder
under taget over køk
kenvinduet, og det
skete sommetider, at
der faldt en fugleunge ud af reden.
Hjælpen var nær, for jeg havde altid
en jordbærbakke med vat og brød
krummer til den lille unge, i håb om
at redde det lille væsen ....
Mælkemanden kom hver morgen
med vores mælk. De hvide mælke
flasker stod på cementtrappen ved
siden af køkkendøren, og når det var
rigtig sommervarmt hændte det, at
fløden havde presset kapslen op, så
fløden lignede en lysegul søjle med
guldtag.

Gartnerboligen med tårnet
Her boede gartner Carl Nielsen sam
men med Inga - hans søster?.
I dette hus var der ud over plads til
gartnerfamilien, endvidere dobbelt
garage samt hestestald med plads til
flere heste.
Selv om alt syntes stort set med
barneøjne, så må det have været et
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Den ene afpar
kens små søer
- med hovedbyg
ningen /'bag
grunden - ses
her på et foto fra
1950'erne.

kæmpe arbejde, at være gartner på
Nirvana med æble- og pæreplanta
gen på Præstebjerget - de mange
kirsebærtræer, hindbær, stikkelsbær
og solbærbuske og de dejlige jord
bær. I det store drivhus voksede der
ferskner, blå- og grønne vindruer agurker og tomater. Mistbænke med
salat og radiser - og græsplænen,
som mest af alt lignede græsplænen
på en golfbane.
På græsplænen ved siden af mistbænkene havde gartner Nielsen lagt
muldvarpe, som lå til parade på
græsset ved siden af mistbænkene.

Dem havde gartner Nielsen lagt, så
min farfar kunne komme og beun
dre udbyttet. Det syn's jeg var sør
geligt, så jeg tog en af muldvarpene
med mig op til "Feriehuset", i barnlig
overbevisning om, at jeg ved hjælp
af vat og brødkrummer kunne få liv
i kræet.....
Ved siden af drivhuset var der dog
en noget misligholdt tennisbane måske fordi ingen i familien spillede
tennis, men den var der.

Bfllardhuset og pavillionen
1 nærheden af Gartnerboligen lå der
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Udsigt fra den nordligste sø i Nirvanas park. Fotografen har set mod nord og i det
fjerne ses Skovgaarden. Til venstre skimtes det hus, som Kirsten Høgh i artiklen kalder
Ledvogterhuset - hvilket det egentlig ikke var. Det areal afparken man ser på billedet
er i dag bebygget med villaer på hhv. Tinevej og Ullavej.

et lille stråtækt hus, kaldet "Billard
huset". Det var stråtækt - og lignede
pandekagehuset i eventyret om Hans
og Grete. Døren ind til huset var altid
låst, men når jeg stod på tæer og kik
kede ind ad vinduet, kunne jeg se, at
der stod et billardbord inde i huset.
Her var der ingen adgang for os børn.
Overfor Billardhuset lå der en lille
pavillon ved en lille sø (vandhul).
Her samlede vi med stor fornøjelse
alle mulige sjove insekter, smådyr og

planter sammen i store syltetøjsglas.

Smedjen
Den gamle smedje på hjørnet af Nir
vanavej og Mørdrupvej fik tit besøg
af os børn - alle var med, også de
børn fra den lille ejendom, som lå lige
før man kom til grusgraven. Det føl
tes som en lang rejse, når vi skulle til
smeden, og det var altid spændende
at se, om der var en hest der skulle
skoes, eller om smeden "bare" stod

21
ved den varme esse med de rødglø
dende kul.
Når vi kom til den store grusgrav,
kunne vi godt finde på at løbe op og
ned ad skrænterne til trods for, at vi
- nok ikke uden grund - havde fået
strenge formaninger om, at det var
en meget farlig legeplads.
Familien Nielsen i ledvogterhuset
fik også engang imellem besøg af
os børn. Her blev jeg for første gang
vidne til, hvordan man slagtede høns
ved hjælp af en økse og en hugge
blok .....Det var godt, at jeg ikke
havde langt hjem efter den oplevelse.

Fiskeren byggede flotte model
krigsskibe med master og kanoner af
tændstikker - og skibe i flasker.
Vi var meget imponerede over hans
hobby med disse forskellige skibe. Vi
stod helt stille i åndeløs spænding og
kikkede på, når han lige så forsigtigt
trak i trådene, så masterne rejste sig
op på skibet inde i flasken. Fiskeren
var ikke en mand af mange ord, og
jeg husker, at han alt i mens han
byggede disse fine skibe tog sig en
skrå - tyggede lidt på den, hvorefter
han ramte spytbakken, der var af blå
emalje med sand i bunden. Kaffen
blev drukket af underkoppen.

Den gamle fisker
Der boede også en gammel fisker i et
lille hus på højre side af Roligheds
vej, omtrent lige før Flynderupgaards
marker.

Flynderupgaard
Langs med Rolighedsvej - næsten
hele vejen - lå Flynderupgaards mar
ker. Her kunne vi børn følge med helt
Et glimt fra parken fra
1940'eme. Fotografen
har stået med ryg
gen til Rolighedsvej
og rettet linsen mod
nord. Stien kaldtes
"Staudegangen''.
Bakken til højre er så
ledes "begyndelsen"
til Præstebjerget, der
ligger længere til høj
re. Skoven i det fjerne
er Nyrup Hegn.
(Foto udlånt af Kirsten
n. Høgh).
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Maleri af
ukendt kunst
ner fra 1944.
Staffeliet har
stået på Gal
bjerg forenden
af nuværende
Anlæggets Allé.
Udsigten er
mod nord, og
man ser den
store grusgrav,
som Kirsten
Høgh omtaler i
artiklen. Vejen
i forgrunden
er Nirvana vej
(nu Birtevej).
Og vejen der
går gennem
grusgraven, fører over til de to huse på den anden side af Nordbanen - nemlig
de nuværende Agnetevej 6 og 8 (i artiklen kaldt Ledvogterhuset).
(Maleri i privateje).

fra forår til høst, og kornet blev så
stort, at vi kunne gemme os inde mel
lem kornstråene.
En af de store oplevelser var dog,
når den gule mejetærsker kom "buld
rende", og vi fik lov til at være med.
Vi børn stod helt oppe ved siden af
bondemanden, hvor vi holdt godt
fast i sækken, alt i mens vi høstede
alt kornet på marken. Det larmede og
støvede en del, men det hørte jo med
til høstarbejdet.
Jeg vidste dog, at når det blev høst

kom flyttebilen fra "Danmark", og vi
skulle tilbage til Charlottenlund.
Det var lidt trist, men så kunne jeg
gå rundt og glæde mig til gensynet
med "Tudse" og alle de andre børn næste sommer på Nirvana.
Nirvana blev solgt, da jeg var 11 år.
Alle billeder i denne artikel er
venligst stillet til rådighed af

Kirsten M. Høgh.
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To brødre
- med fælles skæbne
/1997 skrev Per Serup Mikkelsen, der indtil sin død i foråret 2011 boede i
Dalsborg-området ved Snekkersten, en beskrivelse af sin daværende hustru,
Jette Mikkelsens famille - fiskerfamilien Hansen på hjørnet af Strandvejen og

Havnevej i Espergærde. Det var egentlig en historie i Birger Mikkelsens bog
om Espergærde Fiskerleje, der satte gang i interessen. Birger Mikkelsen skrev
nemlig, at de to brødre begge druknede samme dag. En begivenhed der imid
lertid viste sig ikke at være helt sand. Men historien er ikke desto mindre al
ligevel ganske speciel. De to brødre fik faktisk en fælles skæbne. Per Serup
Mikkelsens originale beskrivelse af familien Hansen, er her omredigeret, idet
den oprindelig var udarbejdet kun til internt familiebrug.

af Kjeld Damgaard

Det var en familie med rødder langt
tilbage, der ejede huset i Espergærde
på hjørnet af Strandvejen og den sti,
der førte ned til den store vase - den
vase, der senere blev udbygget til
Espergærde Havn.
Fisker Mogens Larsen var født i
1781 og blev gift med Frederikke
Truelsdatter, der var født i 1775 i Tibberup. Det var ham, der var fæster
af huset, der tilhørte Krogerup Gods
- ligesom alle andre huse i fiskerlejet.
Frederikke og Mogens havde tidligere
boet i Snekkersten - eller måske sna

rere ved Kronborg Teglværk, hvor der
også var et par fiskerhuse. De fik en
datter, Ane Margrethe Mogensdatter,
født i 1818. Desværre døde faderen
allerede i 1822, da datteren var 4 år
gammel.
Huset på hjørnet rummede også
andre familier, men det fremgår af
folketællingerne, at Ane Mogensdat
ter nu 22 år gammel, var blevet gift
med Hans Jensen "Humlebæk”, 42 år
gammel. Han havde en 19-årig søn
fra et tidligere ægteskab.
Men Hans "Humlebæk" og Ane fik
også børn sammen. 11840 fødtes Jens
og i 1842 Anders - denne histories
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Billedet fra 1893 er taget fra molen på Espergærde Havn og viser de huse, der dengang
lå langs stranden. Fra venstre ses Julius Svendsens bådeværft, dernæst - skjult mellem
træerne - ejendommen hvor nu sejlklubben har til huse. Den lave bygning i midten af
billedet er nuv. Strandvejen 161, og huset bag masten er Strandvejen 159. Ejendommen
med den hvide gavlkvist er "Lille Strandborg", som nu er sammenbygget med den nyere
hjørneejendom "Srandborg”.

to hovedpersoner. De to brødre gik i
skole i Snekkersten Skole - den skole,
der kaldtes "Lerskolen", og som lå på
nuværende Parkvej. Da brødrene var
store, fik de to små søstre med nogle
års mellemrum. Søstrene kaldtes Nil
le og Mille.
Hans "Humlebæk”s bror, Peder
Jensen boede på dette tidspunkt sta
dig i Humlebæk. De havde omkring
1860 fået en tjenestepige, Petronella
Jönsdotter. Hun var født på Hven i
1840. Jens og Anders er vel kommet
på besøg hos farbroderen i Humle

bæk - og der fået øje på Petronella.
Det blev Jens, der løb af med hende,
og brylluppet stod i Tikøb Kirke den
9. juni 1865.
Tilbage stod Anders uden brud. Og
dog. Allerede året efter var der at
ter bryllup. Den 30. november 1866
stod brylluppet i Tikøb Kirke mellem
Anders Hansen og Anna Jönsdot
ter. Anna var Petronellas storesøster,
og hun havde også været i huset - i
Skovshoved. Mon ikke Petronella
havde ageret Kirsten Giftekniv i den
ne situation?
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Strandvejen 161 - set fra Strandvejen. Foto 1953.

De to søstre var altså født på Hven
- helt nøjagtigt på gård nr 22 i Tune
(nu forsvensket til Tuna). Tune er
Hvens hovedby - hvorfra alle øens
gårde er udflyttet. Gård nr 22 - kaldet
"Stadegården" - ligger på øens nord
vestre del. Og fra gården er der frit
udsyn til - Espergærde! Endnu i dag
er det stadig samme familie, som ejer
gården, så Jette Mikkelsen og Stade
gårdens nuværende ejer har fælles
tip-tip-oldeforældre.
Pernilla og Annas far var imidlertid
ikke fra Hven oprindelig. Han kom fra
Neder Glumsløv (Nedra Glumslov) i

Skåne, hvor hans fader var artillerist i
den svenske hær. Om han var svensk
eller skånsk af afstamning vides ikke.
Da Pernilla og Annas far var 4 år
gammel, flyttede familien til Hven.
1 Espergærde boede nu to brødre gift med to søstre - i to huse lige ved
siden af hinanden på den grund, som
Hans Jensen Humlebæk engang hav
de giftet sig til. Og så kom der selv
følgelig småbørn - ikke samtidigt,
men næsten: Anders og Anna fik den
6. juli 1867 en søn, Niels Peter Julius.
Den 22. december samme år fødtes
Carl Emil - en søn af Jens og Petronel-
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Strandvejen 161 - set fra Øresundssiden. Foto 1953.

la. 1 alt fik Petronella 6 børn, hvoraf
to dog døde som små. Anna fik i alt
8 børn. De to søstre oplever endda at
føde samme dag. Den 1. juli 1876 fø
der Anna og Petronella hver en søn.
Petronellas søn blev ved dåben den
13. august kaldt Svend Georg, Annas
søn Anders Daniel. Sidstnævnte hu
skes endnu af nogle som "Døve An
ders”.
Jens Hansens familie boede i det
hus, der lå nærmest Havnevej, i dag
Strandvejen 159,
medens Anders
Hansen havde huset ved siden af - i
dag Strandvejen 161.

Efter Øresundstoldens ophør i 1857
skulle skibene ikke længere auto
matisk ligge stille ved Helsingør for
at fortolde og proviantere. Flere og
flere skibe sejlede nu forbi Helsingør
uden at gøre holdt. Det gav grundla
get for at kadrejeriet kunne blomstre.
@n gifterbaab « i UJorgeS tantret
ub for (Sipergjarbc; af b: to om Sorb
oarcnbe, efter Sigenbe fjaber og Son, er
ben fMStbfle brutnet. @n Sjergnlngflbaab
afgit derfra i iWorgtb til Ulgtteøftebet.
Helsingør Dagblad den 24.09.1884
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Familien Hansen fotograferet omkring 1920 - at dømme efter klædedragten. Desværre
kender vi ikke personerne med sikkerhed, men mon ikke de to herrer på billedet er
hhv Peter (tv.) og hans lillebror Anders (th). Og mon ikke det er Peters hustru Dorthea
siddende til højre? Den stående kvinde med hat kunne være Annas søster Petronella.

Fiskerne sejlede simpelthen ud med
deres joller og lagde sig på siden af
de store skibe, medens de sejlede
forbi på Sundet. Her handlede de så
med skibenes besætninger eller fore
tog byttehandler, som begge parter
havde gavn af.
Sejlskibene holdt med andre ord
blot deres kurs og deres fart - kadrejerne måtte hage sig fast og sejle med
samme fart som det store skib. Det var
ikke ufarligt - og den 24. september
1884 gik det da også galt. Helsingør

Dagblad kunne samme dag berette:
"En Fiskerbaad er i Norges kæntret
ud for Espergjærde; af de to ombord
værende, efter sigende Fader og Søn,
er den ældste druknet. En Bjerg ningsbaad afgik herfra i Norges til
Ulykkesstedet."

Først den næste dag kunne Dagbla
det berette flere detaljer:
"Ulyldægaa Søem
Kadrejer Jens Hansen af Espergjær
de, der i Gaar tilligemed sin Søn fore
tog en Sejltur i Sundet med en mindre

28
Baad, blev i den stærke Blæst
oversejlet af en norsk Brig. Søn
nen reddede sig ved at hænge
sig fast i Forrigningen, hvorimod
Faderen ikke mere kom til syne."

Det var den kun 16-årige Carl
Emil Hansen, der på denne
måde mistede sin fader. Men
også hans tre mindre søskende
og hustruen sad nu tilbage uden
forsørger.
Men der skulle kun gå fire år,
så skete der en næsten lignende
begivenhed:
Helsingør Avis skrev den 13.
november 1888:
"Slæbt, L Sænk afet Sejlskib.
Et
sørgeligt
Ulykkestilfælde
hændte igaar Formiddags i
Sundet. Fisker Anders Hansen
af Espergjerde var med sin Søn
gaaet ud i sin Baad for at handle
med forbisejlende Skibe paa
Rheden. Han var netop kommen Denne tegning viser "Døve Anders", som boede
paa Siden af en Skonnert, da i ejendommen Srandvejen 161 frem tilsin død.
denne pludselig tog Fart, hvor Tegningen er lavet af arkiteket Per Christiansen
ved Anders Hansens Baad sank, i 1947.
efter at være slæbt et Stykke
sig en stor Familie, nemlig Kone og 7
med. Fra Skonnerten kastede man Tov
Børn, der nu paa en saa sørgelig Maud til Anders Hansen og Sønnen, men
ade have mistet deres Forsøger. Her
kun den sidstnævnte lykkedes det at
trænges sikkert til hurtig Hjælp, og vi
redde, medens Faderen fandt sin Død
skulle efter Anmodning gjerne mod
i bølgerne. En Baad, derfra Skonner
tage Bidrag til den haardt hjemsøgte
ten blev sat ud, fyldtes hurtigt med
Familie".
Vand, hvorved Redning blev umulig.
1 de følgende dage kunne man så
Desværre efterlader Anders Hansen

i avisen følge indsamlingsarbejdet.
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Fisker Peter Hansens søn, Frithjof, forærede i 1953 familiens gamle fiskerstue til Arne
Meylings lokalhistoriske samling.

Blandt bidragyderne ses prinsesse
Augusta - en søster til Christian IX.
Også Constantin Brun gav et bidrag.
1 alt indsamledes 63,50 kr, hvilket i
datidens penge var lig med ca. to må
neders indkomst. Ikke noget fyrsteligt
beløb, men dog en hjælp.
Anders Hansens lig findes i øvrigt
først i august 1889, da det driver i
land ved Helsingborg, hvor det bliver
begravet.
Det fremgår ikke klart, hvem af søn
nerne, der var med på den skæbne
svangre tur med Anders. Måske det
var Niels Peter Julius (der kaldte sig

Peter) eller lillebroderen Jens Albert.
De to brødre - og de to søstre - hav
de delt samme skæbne. Deres ældste
sønner var heldigvis så gamle, at de
kunne overtage fiskeriet og kadrejeret - så de to familier kunne alligevel
forsørges.
Livet gik videre: Peter Hansen over
tog i 1895 huset fra moderen. Anled
ningen var, at Peter skulle giftes. Han
havde fundet en pige, Juliane Dorthea.
De fik allerede året efter en søn, kal
det Frihtjof. 1 huset boede også Peters
ugifte broder, Anders - kaldet "Døve
Anders", der var fiskermedhjælper.
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Fiskerstuen står nu på Flynderupgaard, hvor den indgår som en - lettere upåagtet - del
af fiskerisamlingen.

Petronellas ældste søn Carl Emil var
jo allerede blevet fisker ved faderens
død som 16-årig. Hans yngre bror
Svend Georg var imidlertid brudt ud
af det traditionelle erhverv. Han var
nemlig blevet malersvend. Ved et bal
Hotel Gefion i 1905 bød han en ung
pige op til dans. Pigen hed Theodora
Frische og var kort tid før kommet i
huset hos forfatteren Martin Andersen
Nexø, der jo boede på Stokholmsvej.
Efter sigende var Theodora ikke sær
lig glad for pladsen, da forfatteren
var temmelig pigeglad. Så måske har

hun hurtigt sagt op og er flyttet ind
hos sin kommende svigermor i hjør
nehuset ved Espergærde Havn. Gift
var de ikke endnu, men det blev hur
tigt en nødvendighed - Theodora var
gravid.
Parret flytter op på Mørdrupvejen i
et hus på hjørnet af Tobergvej. Huset,
der hed "Mascotte", fik de mulighed
for at købe i 1910; og det dannede
rammen om den del af familien frem
til 1975. Nede på hjørnet af Havne
vej boede Carl Emil stadig sammen
med sin hustru, Marie. De byggede
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i starten af 2O'erne
et nyt hus lidt tæt
tere på havnen - et
hus, som de kaldte
"Havnebo" (nu \fed
Havnen nr 2). Carl
Emils hustru blev af
denne grund kaldt
"Marie Havnebo"
eller "Tante Sild" det sidste fordi hun
gik ud og solgte fisk
ved dørene. Petronella var flyttet ind
til søsteren i nr 161,
og nr 159 blev i ste
det indrettet til ba
geri. Senere har der
været
restaurant
og værtshus i ejen
dommen. Nr 161
blev i 1953 arvet af
Annas sønnedatter
Frithjof.
Frithjof solgte imidlertid straks hu
set, men i forbindel
se med salget blev
en hel fiskerstue fra
dette hus foræret til
Arne Meylings mu
seum, som jo dengang havde til huse
på Espergærde Skole. 1 familien blev
den kaldt "moster Anes fiskerstue".
Familien havde fordansket Annas
navn til Ane. Fiskerstuen kan nu ses

på Flynderupgaard Museet.

Fotos på siderne21-22-23 venligst
udlånt df Bente Sørensen, Espergærde
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Bistrup - bispens
udflytterbebyggelse
af Kjeld Damgaard

Når man kører fra Tikøb mod Horn
bæk passerer man umiddelbart efter
Horserød Hegn et par gårde - og det
var så det! Den opmærksomme bilist
vil måske opdage, at det var lands
byen Bistrup. De fleste tror, at der blot
er tale om et par gårde. Og det er jo
i og for sig også sandheden. Bistrup
voksede sig aldrig større end de 5
gårde, der fra gammel tid har været
den totale bebyggelse.

Bistrup i middelalderen
Det ældste dokument, der fortæller
om landsbyen stammer fra 1370 og
er en fortegnelse over Roskildebis
pens jorder. Og hermed har vi samti
dig en forklaring på byens navn: Den
betyder simpelthen "den af bispen (i
Roskilde) ejede udflytterbebyggelse".
Det er imidlertid ikke meget, vi ken
der om landsbyen fra den tid. 11488
ses et dokument, hvor en dannemand
(= person over bondestanden) Jens
Joensen i Bistrup skal sætte sit segl

på et dokument vedr. Esrum Kloster.
Vi kan altså tillade os at tro, at mindst
en af gårdene i byen har været større
eller fornemmere end de øvrige på
den tid. Bistrup har dog næppe no
gensinde tilhørt klosteret. Og i en
fortegnelse over klosterets samlede
ejendom fra 1497 ses landsbyen da
heller ikke. Ganske vist er der i den
seneste oversættelse af klosterets
brevbog (fra 2002) nævnt, at en
ejendom i Bistrup skulle have tilhørt
klosteret, men der er tale om en fejl
læsning for Busserup - en enkeltgård
ved Mørdrup.

Efter reformationen
Efter reformationen i 1535 overgik
al kirkens ejendom til kronen (sta
ten), hvilket vi kan formode at også
Bistrup gjorde. 1 1550 nævnes byen
en enkelt gang som "Nørre Bistrup" hvilket måske skulle adskille den fra
Bistrup ved Birkerød.
Først med den udførlige matrikel
fra 1681 kender vi mere til byen og
dens ejendomme. Landsbyen bestod

Bistrup 1788 - med ny vej indtegnet. De oprindelige placeringer af gårdene i Bistrup ses på dette kort fra 1788
-det ældste, der findes for landsbyen, der blev udskiftet i 1790. Gårdene er markeret med rødt, og de senere gård
navne er sat på for overskuelighedens skyld. Den oprindelige landsbygade samt udfaldsvejene er markeret med
gult, mens Hornbækvejens nuværende tracé gennem landsbyen er markeret med grønt.
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da af fem gårde - og bymarken var
opdelt i tre vange. Nord for lands
byen lå hhv. Klosterrisvangen og
Mellemvangen, medens Højvangen
lå syd for landsbyen. Byens overdrev
lå mod øst i retning af Horserød og
Gurre Sø (d.v.s. del af det nuværende
Horserød Hegn). De fem gårdmænd,
hvis gårde sandsynligvis var blevet
egaliseret (gjort lige i størrelse) i for
bindelse med overgangen til kronen,
hed da Laurs Sørensen, Ole Jensen
Skaaning, Peder Kjeldsen, Oluf Laur
sen og Peder Pedersen.

Jordreformerne
De fem bønder var fæstebønder d.v.s. at de skulle betale landgilde og
yde hoveri til kronen, men reformerne
i slutningen af 1700-tallet ændrede
for altid bøndernes situation. Det
hele startede i 1783, da den såkaldte
skovseparation blev gennemført. Her
blev Bistrups oprindelige overdrev
inddraget til skov (en del af nuvæ
rende Horserød Hegn), hvilket dog
kun kunne gennemføres ved at ned
sætte byens hartkorn - i praksis altså
en skattenedsættelse.
Resultatet af udskiftningen inde
bar, at bønderne nu fik samlet deres
jorder - i stedet for at de havde små
jordstrimler liggende spredt rundt på
byens marker. Nu kunne de fem går
de komme til at dyrke deres jorder i et
samlet stykke - og hver bonde kunne

dyrke jorderne uden at skulle blive
enige med de øvrige gårdmænd om
rækkefølgen og metoderne.
Det var en stor reform, men bøn
derne var modne til ændringerne og
bifaldt straks det forslag, landvæ
senskommissionen fremkom med i
maj 1790. Kommissionen var da også
opmærksom på den specielle situati
on byen var i. Dels havde gårdmændene mistet deres overdrev, dels stod
byen tilbage med forholdsvis ringe
jord - "saavel i qvalitet, som qvantitet". Derfor mente kommissionen, at
der ikke var plads og mulighed for at
afgive jord til huslodder. Det betød, at
Bistrup - som en undtagelse - ikke fik
husmandssteder.
Tilbage stod at finde frem til hvem,
der skulle flytte ud af landsbyen.
Det blev afgjort ved et møde den 5.
august 1790. Alle fem gårdmænd stil
lede for kommissionen og var enige
om, at det var "Gamle Lars Nielsens
Gaard”, som skulle flytte ud. Årsagen
var, at hans gård var gammel og næ
sten faldefærdig. Han var derfor også
selv villig til at flytte. Men det betød
ikke, at de fire øvrige gårdmænd slap
for udgifter.
De skulle hver især levere forskel
lige ydelser. Eksempelvis skulle Hans
Pedersen på gård nr. 4 (den senere
Holmegaard) betale 40 rigsdaler. Til
gengæld fik han Lars Nielsens gamle
frugthave. De tre øvrige gårdmænd
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Den oprindelige gård "Abellund" vor opført som en traditionel firlænget ejendom med
stuehuset liggende mod syd. Gården er her fotograferet kort efter Carl Witzkes overta
gelse - d.v.s. inden den store ombygning og modernisering. Sammenlign med billedet
på næsteside.

skulle hver levere et læs langhalm (til
tækning). De fire gårdmænd skulle
yderligere levere i alt 60 læs gødning
til gamle Lars Nielsen. Lars Nielsen
fik, pga. sin alder og fattigdom yder
ligere tre års frihed for skatter, afgif
ter, hoveri m.v.
Gamle Lars Nielsen kunne tage sit
nye areal i anvendelse, så snart hø
sten i 1790 var bjerget. Det vil sige, at
vi må tro, at han straks er gået i gang
med at bygge sin nye gård på arealet
nord for landsbyen.

Opkaldt efter den første selvejer
Gamle Lars Nielsens gård kender vi i
dag som Abellund. Men det er først
nogle år senere, at den får dette
navn. Om Lars Nielsen har kaldt sin
nye gård for noget andet i de første
år, vides ikke, men i 1802 får går
den ny ejer, Jacob Guntelberg Abel.
Herved fik gården sit nuværende
navn - og samtidig kom gården ud
af bondestandens eje, hvilket går
den har været i flere perioder siden
da. Gården blev i 1829 beskrevet som
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Da direktør Carl Witzke i 1918 overtog Abellund lod han straks den gamle gård om
bygge. Han engagerede arkitekt Henning Jørgensen til arbejdet, og denne lod stue
huset udvide til to etager, rørtækket og opført i egebindingsværk. Huset var dog fuldt
moderne indrettet. Arkitekt Henning Jørgensen er mest kendt for sit samarbejde med
arkitekt Tyge Hvass, som bl.a. førte til opførelsen af byggeriet "Ved Volden" på Chri
stianshavn.

en firlænget gård med stuehus mod
syd. De tre andre længer var indret
tet til stalde, folkestue, kamre, lo m.v.
Nord for gården var bygget endnu
en stald, en lade og et materialhus
(maskinhus). Der var med andre ord
allerede da tale om en ejer - det var
dengang grosserer Christian Borries
- der havde mere magt over tingene.
Her blev der bygget større og flottere
end på de øvrige gårde.
En senere ejer var Edvard Andrea

sen i en lang periode fra 1873-1918.
Edvard Andreasen (1846-1927) var
søn af Andreas Johansen, som var
ejer af Askerupgaard i Borsholm
(nedbrændt i 1930). Han var gift med
Mariane f. Hansen (d. 1909) og var
medlem af Tikøb Sogneråd i perioden
1886-91.
1 perioden op til 1918 var den i
almindelig landbrugsdrift, men da
direktør Carl Witzke i 1918 overtog
Abellund blev det en såkaldt "køben-
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Forsikringsdirektør Carl Frederik Wilhelm
Witzke (1864-1935) - kaldte sig Wilhelm
Witzke. Han og familien boede på Øster
brogade 6 og anvendte kun Abellund
som sommerbolig.

havnergård" - d.v.s. en gård ejet af
en ikke landbrugsuddannet person
- med fast bopæl i Københavnsområ
det. Carl Witzke drev firmaet "Grøn og
Witzke", der på den tid var et stort as
suranceselskab med kontor på Kon
gens Nytorv.

Abellund brænder
Da direktør Carl Witzke købte Abel

lund, lod han den kort efter ombyg
ge. Stuehuset, der formentlig stort
set var det oprindelige, blev ombyg
get til en toetagers herskabslignende
ejendom. Denne ejendom fik dog
ikke mange år på bagen. Det er sand
synligt, at Witzke kendte køberen af
ejendommen i 1935. Det var nemlig
automobilforhandler Albert Ander
sen, der drev forretningen "De tre
A'er" i Hellerup. Og da Witzke jo teg
nede automobilforsikringer, kan der
jo godt have været en forbindelse.
Men Albert Andersens ejerskab led et
alvorligt knæk den 31. januar 1937 kun to dage efter at Marianelund Kro
var blevet lagt i ruiner af en ødelæg
gende brand, og kun 4 dage efter at
to huse i Snekkersten nedbrændte.
Netop som Alb. Andersen og hustru
sammen med deres barn på 4 år sad
og spiste frokost, blev branden opda
get. Det var imidlertid så sent, at stort
set intet i stuehuset blev reddet.
Da Tikøb Brandvæsen arriverede,
kunne man stort set intet gøre. Inden
da havde bestyreren, Jens Kanstrup
sammen med gårdens gartner Aage
Klink-Jørgensen og nogle karle dog
fået gårdens besætning ud af stal
dene. Det var en temmelig stor be
sætning: 36 malkekøer, 1 tyr, 9 heste
samt en del svin.
Da disse dyr imidlertid frøs ude
på marken på den kolde januardag,
måtte noget gøres. Heldigvis stod na-
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bogården, Ledgaard tom, fordi den
kort forinden var blevet opkøbt af
Albert Andersen. Så det var nærlig
gende at få dyrene derover. Helsingør
Dagblad skrev om denne episode:
"Det var et opløftende Syn, at se de
mange brave Helsingørborgere som
Cowboys, da Dyrene blev indfanget.
Vi bemærkede bl.a. Kriminalassistent
Westergaard, Vicebrandinspektør Lil
leballe og Overbetjent Danielsen rn.fl.
Hr. Lilleballe var særlig ivrig for at faa
Gaardens store, sorte Tyr under Tag.”
Stort set alt indbo brændte sammen
med bestyrerboligen, laden, staldene
samt et vandværk med vandtårn!

Skaden vurderedes til 150.000 kr.
Gården blev efterfølgende genopbyg
get - havde senere en periode som
privatdrevet plejehjem - men drives i
dag atter som landbrug.

Livet i Bistrup
De fire gårde, der blev liggende ef
ter jordreformerne, udgjorde herefter
Bistrup Landsby. Byen var så lille og
lå således i forhold til hhv. Tikøb og
Havreholm, at al udvikling gik uden
om byen. Her kom aldrig en køb
mand eller nogle andre forretninger.
Her blev der kun udstykket enkelte
mindre ejendomme yderst på mar-

Abellund som ejendommen så udi 1999 - fotograferet fra samme vinkelsom billeder
ne på de foregående sider. Gården drives endnu som landbrug.
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EjerafSanderødgaard
i perioden
1918-23,
Johannes
Theodor Hen
riques (18601924) var
vekselerer og
drev fra 1889
eget vekse
lererfirma
under navnet
"Johannes
Henriques &
Co.". Han var desuden medlem af utallige
bestyrelser, bl.a. Frederiksholms Teglvær
ker, Kemisk Fabrik Tatol samt formand for
bl.a. Frederiksberg Jernstøberi. Han var
gift med Johanne Grønbech (1871-1946).
Parret boede til daglig på Chr. Winthers
Vej i København.
Johannes Henriques var i øvrigt lillebror
til Michael Henriques, der ejede "Nir
vana " ved Mørdrup. Se artiklen I dette
nummer side 3.
Peter Eduard
Bluhme(18581933) var ejer
afSanderødgaard i Bistrup
i perioden
1923-26. Peter
Bluhme var
boghandler og
drev forretning
på Købmagergade38i
København.

kerne - ingen villaer eller lignende
blev bygget.
Hvordan klarede man sig så, når
man boede langt ude på landet - ikke
havde forretninger og ikke havde
bil? Ja, langt hen ad vejen var man
på gårdene selvforsynende. Man
brugte simpelthen de produkter, som
gårdens drift kastede af sig. Og som
tiden skred frem, kom der også hand
lende til Bistrup. De slog sig ganske
vist ikke ned, men de kom i heste
vogne med deres varer, som de så
solgte til de lokale. I en beretning
om livet i 1940'erne på Lergaarden
i Bistrup, beretter Agnes Olsen om
dette forhold: "Om mandagen kom
der en fiskemand fra Dronningmølle,
om tirsdagen en osteforhandler fra
Fredensborg samt en bager fra Es
rum. Om onsdagen kom købmandens
kommis fra Havreholm og spurgte,
hvilke varer han skulle have med
næste dag. Om torsdagen kom der
en slagter med forskellige kødvarer
og pålæg, og senere på dagen kom
så købmanden med de bestilte varer.
Om lørdagen fik vi brød fra Havre
holm Bageri. Desuden kom en række
andre handlende til gården. Af og til
kom en "uldjyde". Han havde bag på
cyklen en stor bylt tøj, som han havde
samlet i et blåt klæde af tykt bomuld.
Heri havde han strikvarer, undertøj
o.s.v. En anden handlende var en, der
solgte lerfade og skåle - og så var der
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Foto fra gårdspladsen på Sanderødgaard omkring 1910. På bukken ses daværende
gårdejer Ole Jensen.

Ledgaard som den ser udi 2012 - set fra Hornbækvej.
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Gården i forgrunden er Holmegaard. Til venstre i billedet ses en del afLedgaard og
længst borte skimtes Abellund. Billedet er taget omkring 1950 - umiddelbart efter en
renovering af stuehuset.

Holmegaard fotograferet fra samme vinkel ca 30 år senere. Som det ses, er bygningerne
kraftigt forøgede og forandrede.
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Hans Nielsen
var ejer af
Holmegaard
i perioden
1888 -1911.
Han havde
overtaget
gården efter
sin fader
og kunne i
1911 sælge
gården til
sin søn. Men
Holmegaard
har udover
denne periode ikke været en slægtsgård.
Hans Nielsen var i perioden 1898-1904
medlem afTikøb Sogneråd.

af grus er siden blevet gravet ud på
gårdens tilliggender.

Ledgaard
Ledgaard var også i samme families
eje frem til 1918. Den sidste ejer i fa
milien var Carl Jensen, der tog navne
forandring til Leedgaard - en familie,
der blev kendt som købmandsfamilie
i Hornbæk. Den efterfølgende ejer
var cykelforhandler Otto Petersen -

også en, der solgte koste og børster,
en der solgte blomsterpinde samt en
dame der solgte sikkerhedsnåle, snø
rebånd, hårnet og andre småting."

Sanderødgaard
Tre af gårdene i selve landsbyen var
oprindelig slægtsgårde. Sanderød
gaard havde således været i samme
slægts eje fra midten af 1700-taIlet
- men i 1918 måtte Ole Jensen sæl
ge den ud af familien. Efterfølgende
kom den en del i handlen, men det
var først, da entreprenør Poul H. Han
sen overtog gården i 1963, at de store
forandringer indledtes. 1 stedet for
landbrug omlagdes driften nemlig
til råstofudvinding. Store mængder

To gårdejere fra Bistrup fotograferet i
forbindelse med sognerådsvalget i 1962.
Til venstre ses Søren Westergaard fra
Holmegaard og til højre Henry Kaae
Olsen fra Lergaard.
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Lergaard, som den så ud, før den brændte den 31. august 1931 - her dog fotograferet
allerede i 1890’erne. I forgrunden ses Bistrups gadekær, som nu er fyldt op. Efter bran
den genopførtes Lergaard lidt østligere end den nedbrændte gård. Drengen ved siden
af hesten (vandkanten er den senere ejer afgården, Martin Olsen.

Lergaard
fotograferet
i midten af
1950'erne
medens
der endnu
blev drevet
traditionelt
landbrug
på ejen
dommen.
Gården til
venstre i
billedet er
Sanderødgaard.
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1 oktober 1961 brændte avlsbygningerne atter. Her ses brandtomten dagen efter bran
den. Bygningerne blev siden genopført samme sted. (Foto: Leif Petersen)

hvis barnebarn iøvrigt er den senere
automobilforhandler i Helsingør, Ole
Petersen. Få år efter Otto Petersen
overtog gården, brændte den imid
lertid ned. Det skete i august 1922,
men gården blev genopbygget - dog
ikke helt på samme plads. Indtil da
havde den ligget tættere på Risby
vejen, men blev nu rykket lidt nord
ligere til dens nuværende placering.

Holmegaard
Holmegaard var derimod ikke i sam
me families eje fra gammel tid. 1 peri
oden 1852 til 1918 var gården i fami
lien Nielsens eje, men allerede i 1922
overtog cykelforhandler Otto Petersen

også denne gård. Enken beholdt den
til 1940, hvorefter familien Westerga
ard købte gården. Både Søren Wester
gaard og sønnen Palle Westergaard,
som overtog gården efter faderen var
engageret i lokalpolitik - bl.a. som
medlem af sogne- og byråd. I Palle
Westergaards ejertid opførtes nye
stalde og haller, men de ældste byg
ninger stammer fra 1800-tallet. Der
blev drevet kvægbrug på ejendom
men helt frem til midt i 1990’erne,

Lergaard
Den tredje gård i byen er Lergaard,
som fra 1700-talIet og frem til i dag
hele tiden har været i samme fami-
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Niels Olsen, der var født i Ørby, giftede sig med datte
ren afgårdejer Lars Bendtsen på Lergaarden i Bistrup.
Hun hed Betzy Andrea Larsen og var født 1853.

lies eje. Gården, der oprindelig lå
længere mod vest end i dag, fik i sin
tid navn efter en af markerne på det
areal, som gården overtog i 1700-tallets slutning - den hed Lerbjerg Ager.
11931 nedbrændte den gamle gård

Betzy og Niels Olsens søn,
Martin Olsen, født 1880,
var ejer afgården 1908-45.

imidlertid, og den blev i stedet opført
noget tættere på nuværende Hornbækvej. Atter i oktober 1961 udbrød
der brand på gården - denne gang
gik det dog kun ud over avlsbyg
ningerne, medens stuehuset gik fri.
Gårdens ejer, Henry Kaae Olsen
havde dog på dette tidspunkt al
lerede omlagt driften. 1 stedet for
traditionelt landbrug, var der i
stedet i bygningerne indrettet ce
mentstøberi.
Gården er nu solgt, idet efter
kommerne efter de seneste ejere
Agnes og Henry Kaae Olsen ikke
har ønsket at overtage ejendom
men. Så nu er den sidste slægts
Til venstre Henry Kaae Olsen, ejer af Lergaard gård i Bistrup en saga blott.

og til højre hustruen Agnes Olsen, f. Jørgen
sen. De overtog Lergaard i 1952.
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Abellund
Efter Witzkes død i 1935 solgte boet
Abellund til grosserer og autofor
handler Albert Andersen, der også
ejede Ledgaard i perioden 1936-42.
Efter hans død i 1942 solgtes ejen
dommen i 1944 til malkemaskinefa
brikant og ingeniør Adolf StrangeHansen, hvis firma "Strangko A/S”
blev grundlagt i 1930 med base i Kø
benhavn. Firmaet lancerede de før
ste malkemaskiner i Danmark under
navnet Benzona.
Den hurtige og hygiejniske malk
ning gav både landbrug og mejeri
drift et kæmpe skub ind i industriali
seringen af dansk landbrug, som tog
fart efter 2. verdenskrig.
1 1950'erne kom sønnen, Poul
Strange-Hansen, med i firmaet, og
produktet ændrede navn til det nu
værende Strangko. En import star
tede desuden fra USA af mekaniske
mugeanlæg, der videreudvikles af
Strangko i de følgende årtier til fuld
hydrauliske anlæg.
1 2007 opkøbtes Strangko af det
amerikanske firma "BouMatic", men
firmaet eksisterer stadig dog nu un
der det amerikanske navn.
Efter et par ejerskifter i løbet af
1950’erne kom Abellund i 1960 i
gårdejer Sylvest Hansens eje. 1 denne
periode blev Abellunds bygninger
anvendt som privat plejehjem for 24
personer ad gangen. Det var i en tid,

hvor kommunerne sendte deres æl
dre, plejekrævende beboere til pri
vatdrevne plejehjem, da det kunne
ske billigere end den udgift som kom
munerne selv kunne drive plejehjem
for.
Det var dog ikke uden omkostnin
ger for beboerne, som ikke altid hav
de de bedste forhold.
Kritikken af plejehjemmet på Abel
lund blev da også efterhånden så
massiv, at kommunerne trak deres
beboere hjem. Endelig fik Sylvest
Hansen en bedragerisag på halsen,
og blev senere (i 1970) dømt for at
have modtaget betaling for en afdød
beboer i mere end to år.
Efter lukningen af plejehjemmet
den 1. august 1968 blev bygningerne
udlejet til Scientology-bevægelsen,
og i begyndelsen af 1970 var fabri
kant Arne Bybjerg interesseret i at
erhverve ejendommen. Det blev dog
ikke til noget.
Fra 1971-80 ejedes Abellund af re
visor K. Kristensen, men fra 1980 er
gården atter ejet af en landmand,
nemlig Jan Meulengracht, der ejer
gården sammen med Inge Anna
Kate Meulengracht og Claus Meulen
gracht.
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Borupgaard
- fra landsby via proprietærgård til hotel
af Kjeld Damgaard

Borup betyder Bo's bebyggelse, og
sandsynligvis var der på dette sted al
lerede i vikingetiden en lille landsby.
Første gang vi hører om Borup er imid
lertid i en skrivelse fra paven til Esrum
Kloster, dateret i 1178. Heri nævnes
blot et sted ved navn Borup. 1 et do
kument, dateret 28. november 1290
får vi at vide, at Ingerd enke efter hr.
Barvid (måske en præst), skøder sit
gods i Borup til Esrum Kloster. Des
værre fremgår det ikke, hvad godset
består af. Hvornår landsbyen Borup er
blevet samlet til én gård, vides ikke,
idet vi skal helt frem til 1500-tallet for
at finde den næste kilde, der fortæller
om stedet.

Borup i 15 OO-tallet
1 1563 fremgår det således, at Peder
Hansens enke, Kirstine får lov at be
holde fæstet på "Borupgaard" mod at
betale sædvanlig landgilde (arvefæ
steafgift). 11566 fik fogeden på Drags
holm (i Odsherred) overdraget retten

til det bundgarnsstade, som Kirstine
Peder Hansen hidtil havde haft. Der
var altså nu tale om kun én gård.
1 1568 fik Rasmus van Aabenraa
livsfæste på Borupgaard - Kirstine
måtte nu forlade stedet. Samtidig fik
han også overdraget det bundgarns
stade, som hørte til gården. Det frem
går endvidere, at han skulle svare
afgift til Frederiksborg, samt at han
kunne få brændsel i skoven, men kun
af vindfælder og kun efter lensman
dens anvisning.
1 1576 fik kongens bygmester, Hans
Paaske, livsfæste på "en gård i Kro
gens Len kaldet Borup” - altså Borup
gaard. Han fik den kvit og frit, og des
uden måtte han i skoven få fri gærdsel
(d.v.s. materiale til at lave gærder af),
brændsel af vindfælder eller fornede
(rådnede) træer. Han skulle dog have
træerne udvist af lensmanden eller
skovfogeden. Derudover havde han
ret til at udsætte 40 svin på olden vel at mærke kun de år, hvor der var
olden!
I 1582 overtog toldskriver i Helsin-
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Helsingør Kongelige Privilegerede Skydeselskab har blandt sine mange skydeskiver
også denne fra Erasmus Sigismund Resch 's tid. Dermed er det lille maleri det ældst
kendte billede af Borupgaard - dateret 21. juli1847.

gør Frederik Leyel, så Borupgaard.
Han fik gården fri for landgilde og
anden tynge, som det hed i datidens
sprog.

Pesten udryddede befolkningen
I matriklen fra 1681 nævnes Borupgaard som en enkelt gård, og der var
til gården to vange og et indelukke.
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De to vange var stort set identiske
med den jord, som Borupgaard be
holdt helt op i 1900-tallet, medens det
omtalte indelukke kaldtes "Strandha
ven”. 1 matriklens beskrivelse af det
pågældende jordstykke nævnes, at
det strakte sig fra Borup og til nord
for Lokkerups Gyde (Rørtangvej) og
grænsende
til
Københavnsvejen
(Strandvejen). Arealet blev brugt til
høbjergning. Det interessante er, at
Borupgaards jord altså oprindelig gik
helt ned til Strandvejen.
Da pesten i 1711 hærgede Helsin
gør og omegn, gik det særlig hårdt ud
over Borups befolkning. Vi ved ikke
hvor mange, der boede på gården,
men ikke færre end 34 personer døde
i løbet af den periode, hvor pesten
hærgede. Det må have været næsten
hele befolkningen på gården og dens
tilhørende huse.
11771 fremgår det af en slags folke
tælling, at Borup nu bebos af skovfo
ged Thomas Pedersen. Han var da 61
år og gift 2. gang med en unavngivet
hustru på kun 29 år.

Tegner-familien
11793 nævnes den daværende fæster
til at være gårdmand Johannes Christophersen. Han nævnes også i fæ
steregisteret som brændevinsbrænder,
hvilket erhverv han bestred som borger
i Helsingør. Da han døde i 1811 .over
tog hans søstre ejendommen. Den ene

Johannes Christophersen (1749-1811) hk
borgerskab i Helsingør som brygger og
brændevinsbrænder, og han ejede da
også bl.a. Stengade 9, som han lejede ud
til toldvæsenet, der anvendte det til kon
sumtionskontor. Han boede selv på den
anden side afgaden, hvor han i ejendom
men, der lå på hjørnet afStengade og Gyl
denstræde også havde indrettet bryggeri.
Derudover fæstede han allerede omkring
1790 Borupgaard - og købte den til selveje
i 1803.
(Helsingør Kommunes Museer).

af søstrene, Christiane, giftede sig kort
efter med Isaach Wilhelm Tegner. Han
var meget velhavende og efterlod sig
ved sin død i 1820 både ejendomme i
og ved Snekkersten samt ejendomme i
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Helsingør. Desuden var der en formue
i "rede Sølv og Repræsentativer". Han
blev begravet på Helsingør kirkegård,
og efter den tids skik blev hans efter
mæle skrevet på gravstenen:
"Klog Virksomhed og menneskeven
lig Hjælpsomhed vare Hovedtræk
kene i hans Karakter. Derfor gavnede
han Borgersamfundet i mange Aar
og virkede med Held for andre som
for sig selv. Men Herren tilskikkede
ham svære Lidelser og beredte ham til
Overgangen til en højere og herligere
Virksomhed i Evigheden."

R W. Tegner
Købmand og kgl. agent 1. W. Tegner
døde i 1820 og hans hustru, Christiane
Tegner overtog derpå Borupgaard.
Hun solgte i 1829 til sin afdøde mands
søn, Peter Wilhelm Tegner, der på
dette tidspunkt var premiereløjtnant i
marinen. Han var gift med en datter
Johanne, til den tidligere ejer af Bo
rupgaard Johannes Christophersen. R
W. Tegner blev altså gift med sin sted
moders datter, men da Johanne tidli
gere havde været gift med P W. Teg
ners nu afdøde broder, Martin Tegner,
så blev han således også gift med sin
egen svigerinde!
Da P W. Tegner blev uddannet som
søofficer, var det ret sparsomt med
udekommandoer - det var jo kort ef
ter Napoleonskrigene, tabet af Norge
samt Statsbankerotten. 1 stedet ka-

Peter Wilhelm Tegner (1798-1857) fotogra
feret i sin søofficersuniform i 1850'erne. P.
W Tegner boede de sidste år af sit liv på
Paulinelyst ved Strandvejen i Snekkersten.

stede Tegner sig over studiet af ma
tematik, navigation og astronomi. 1
1823 blev han lærer i matematik og
navigation på Søkadetakademiet og
på kadetskibet. Han havde ty for at
være en glimrende lærer, der reforme
rede undervisningen og indførte nye
lærebøger - forfattet af ham selv - læ
rebøger, der blev anvendt i mange år
på akademiet.
Han var meget afholdt som lærer, og
hans forfatterskab inden for geome
tri, trigonometri og astronomi høstede
stor anerkendelse fra allerhøjeste sted.
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Borupgaards hovedbygning blev byggeri af P. W. Tegner omkring 1830. Her ses den
næsten uforandret på et foto fra 1906. Billedet viser havesiden af ejendommen.

Kongen udtalte således adskillige
gange sin tilfredshed, og den svenske
kong Oscar I tildelte ham en guldme
dalje.

Borupgaard i P. W. Tegners tid
Borupgaard, som han som før nævnt
overtog efter stedmoderens død, drev
han selv. Men da hans lærer- og for
fattervirksomhed lagde beslag på al
hans tid, solgte han gården i 1844.1
perioden 1830-38 havde han tillige
ejet den mindre gård Hjortespring, der
lå lidt nord for Flynderupgaard. Tegner
afhændede dog ikke lystejendommen
Paulinelyst, der lå nede på hjørnet af

Strandvejen og vejen op til Borupgaard
(den nuværende Stationsvej).
1 årene omkring 1830 lod Tegner
opføre en ny hovedbygning til Borup
gaard. Det blev et herskabeligt stue
hus - nemlig den bygning, der endnu
i dag udgør hovedbygningen på Bo
rupgaard, og som nu kaldes "Hage
manns Hus".
11838 pålægges det Tegner at ud
arbejde en bog om nautisk astronomi
med tabeller. Først i 1845 kunne han
færdiggøre denne bog, der var frug
ten af 10 års vedholdende og anstren
gende arbejde. Bogen blev i øvrigt
trykt for renterne af en kapital, som
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Søkadetakademiet i sin tid havde fået
som andel af prisepenge fra krigen
1807-14. Kongen udtalte også her sin
tilfredshed med arbejdets fuldførelse.
Da krigen i 1848 brød ud, fik Tegner
ordre til at lede søtransportvæsenet.
Han organiserede dette fra bunden,
og han var bl.a. idémanden bag de
jerntransportskibe, der blev anvendt
helt frem til århundredeskiftet. Des
uden udarbejdede han et helt nyt sig
nalsystem for transportflåden.
1 1849 skrev generalløjtnant von
Bülow efter Slaget ved Fredericia til
eskadrechefen og udtalte her bl.a. sin
tak og anerkendelse af Tegner "for den
hæderlige og besværlige, med største
Iver og Ufortrødenhed udviste Virk
somhed ved Troppernes og Materiel
lets Overførsel". Det von Bülow taler
om, er hærens overførsel fra hhv. Mols
og Als til Fredericia. Det var den trans
port, der gjorde udfaldet fra Fredericia
muligt - og som vendte krigslykken for
danskerne i den 1. slesvigske krig.
Efter krigen var hans helbred imid
lertid nedbrudt, og han trak sig tilbage
til Paulinelyst i Snekkersten, hvor han
helligede sig videnskabelige studier
og havearbejde. Han blev dog i 1852
udnævnt til kommandør i flåden - en
rang lige under en viceadmiral.

Ny ladebygning
En senere ejer af Borupgaard lod om
kring 1846 opføre en ny lade på går-

Det er egentlig familien på vej på udflugt
11910, der er fotograferet her, men i bag
grunden ses en stor del af den lade, som
blev opført i 1846, men som i 1915-16
blev ombygget til bolig for familien Hasselbalch.

den. Den blev da beskrevet som 46 fag
langt og 1672 alen dyb. Væggene var
af wellerwande, d.v.s. lerstampet ma
teriale - derfor de meget tykke mure.
Det 385 kvm store hus var - ligesom i
dag - dengang tækket med strå. Huset
blev senere ombygget til bolig og kal
des i dag "Hasselbaichs Hus".
Ejeren af Borupgaard fra 1856-70
var Constantin Brun. Han var ud af
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Constantin Brun (1818-1903) var søn af
kammerherre Carl Brun til Krogerup. Ef
ter at have ejet og drevet Borupgaard i
perioden 1855-70 flyttede han til en min
dre gård i Jelling ved Vejle. Han døde
som rentier og blev begravet på Humle
bæk kirkegård.

den kendte Brun-slægt fra hhv. Sophienholm og Krogerup. Han var ud
dannet landmand og herregårdsskyt
te. Under Treårskrigen virkede han
som delingsfører. Han blev medlem
af Tikøb Sogneforstanderskab (sogne
råd) i 1859 og var endda formand det
første år. 1 perioden 1865-71 var han

tillige medlem af Frederiksborg Amts
råd samt medlem af Folketinget i pe
rioden 1866-69. 1 1868 udtrådte han
af sognerådet. Han havde flere tillids
hverv bl.a. formand for Frederiksborg
Amts Landboforening 1866-68. 1 sin
periode som folketingsmedlem talte
han stærkt for, at kommunerne skulle
stå mere frit i forhold til amt og præst
- formentlig som følge af sine erfarin
ger som sogneforstander i Tikøb Kom
mune.
Preben baron Wedell-Wedellsborg
ejede Borupgaard i perioden 1872-90.
Han overtog samtidig ejendommen
Dalsborg. Wedell-Wedellsborg tog ud
dannelse som forstkandidat og blev
senere udnævnt til jagtjunker. Han var
gift med Caroline Susanne baronesse
Bertouch-Lehn. Efter familietraditio
nen orkede han i 1890 ikke længere
at drive den store gård - og i stedet
flyttede han ned på Dalsborg som han
straks lod ombygge. Her levede han til
sin død i 1915.

Borupgaards tilliggende udvides
Den efterfølgende ejer Severin Segelcke var den første ejer af Borup
gaard, der for alvor begyndte at ud
stykke ejendommens jorder. Det var
dog først og fremmest de jorder, der lå
nærmest stranden, hvorimod de store
samlede jorder vest for jernbanerne
blev fastholdt som landbrugsjord.
Disse jorder var i øvrigt blevet udvidet
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G. A. Hagemann
Den mest markante ejer af Borupgaard
i nyere tid var uden tvivl Gustav Adolf
Hagemann f. 1842 på Rodstenseje
ved Aarhus som søn af godsejer Otto
Waldemar Hagemann og hustru Sofie
Maria f. Poulsen. Han blev i 1873 gift
med Mathilde Bruun (f. 1846 i Assens),
datter af vicekonsul og købmand i As
sens, Bertel Bruun og hustru Sophie
Frederikke Brasch.

Preben baron Wedell-Wedellsborg (18431915) blev i 1873 gift med Caroline baro
nesse Bertouch-Lehn, hvis fader allerede i
1872 havde købt Borupgaard til parret.

omkring 1870, da den nedbrændte
Rørtanggård "Spurupgaard’"s jorder
blev lagt ind under Borupgaard, samt
da Dalsborgs jorder også lagdes ind
under samme ejendom. Hermed kom
gårdens samlede tilliggende op på
omkring 320 tdr. land. Og gården må
betegnes som en stor proprietærgård.
Borupgaard har således aldrig været
en herregård, som fordrer, at der var et
betydeligt større tilliggende og under
liggende gårde.

Gustav Adolf Hagemann (1842-1916)
var måske Danmarks rigeste mand, da
han i starten af 1900-tallet benyttede
Borupgaard som sommerhus. Han var
gift med Mathilde Bruun, og deres faste
adresse var i København.

Således så udsigten fra Borupgaards hovedbygning ud i 1901 - når man kiggede ud over
gårdspladsen. I dag har man fra samme sted udsigt over den store hotelkompleks, som blev
bygget i slutningen afl980'eme. Træet findes stadig, men er naturligvis i dag meget større.

G.A. Hagemann blev cand. polyt.
i 1865 og ansat i Kryolithsodafabrikken Øresund, som han blev medejer af
i 1869. Til denne virksomhed var han
knyttet til sin død i 1916. Hagemann
byggede i 1870-72 sukkerfabrikken i
Odense, anlagde Fællessukkerkogerierne på Skt. Croix i Dansk Vestindien i
1878. Desuden anlagde han sukkerfa
brikkerne i Nakskov, Stege og Assens.
Han var medlem af Borgerrepræsen
tantskabet i København 1882-1902
uden at være tilknyttet noget bestemt

parti. Han var i perioden 1902-12
direktør for Polyteknisk Læreanstalt
og ejede fra 1899 Borupgaard ved
Snekkersten. Fra 1911 desuden Bergsjøholm ved Ysted i Skaane og des
uden 4 sukkerplantager på Skt. Croix
i Dansk Vestindien. Derudover var han
medlem af en lang række bestyrelser
bl.a. Burmeister & Wain, Finsens Ly
sinstitut, Vejlefjord Sanatorium, Faxe
Kalkbrud, Fængselshjælpen i Køben
havn og Privatbankens Bankråd. Og
endelig kan nævnes, at han var stifter
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Halmen stakkes på marken lige syd for Borupgaard. Dér hvor i dag bebyggelsen
Jollen ligger. Til højre ses den såkaldte "Borupgaardskov", som endnu ligger øst for
Smakkevej. Foto fra 1906.

af G. A. Hagemanns Kollegium i 1907.

Borupgaard moderniseres
Som et af de allerførste landbrug i
Danmark, modtog Borupgaard i ef
tersommeren 1907 i alt 120 stk. Jer
seykvæg, direkte importeret fra øen
Jersey. De importerede Jerseykøer var
ud af en opkøbt bestand på i alt 533
køer, som for de 333's vedkommende
gik til Frederikshavn, hvor de blev for
delt. De resterende 200 blev udskibet
i Helsingør, hvoraf altså 120 kom til

Borupgaard, der forinden havde skilt
sig af med sin gamle kvægbesætning.
Arsagen til at Jerseykvæg blev valgt
af Hagemann frem for det traditionelle
røde danske malkekvæg, skal søges i
det forhold, at Jersey-koens mælke
ydelse godt nok ikke var større end
Rød dansk Malkeraces, men mælkens
fedtprocent betydeligt højere.
I efteråret 1914 indkøbtes til Borup
gaard den første motorplov på Sjæl
land. Den var af svensk fabrikat og
hed "AVANCE" - og var sådan set en

58
>

gården skulle have ordentlige
boliger. Han byggede derfor
bl.a. tre huse ved Rørtangve
jen, som hver blev forsynet
med et rigtigt vandskyllende
toilet. Det gav anledning til for
argelse hos nogle i det bedre
borgerskab: "Hvad skulle en
almindelig arbejder dog med
en sådan luksus?"

Datteren Antonie arver
Efter G. A. Hagemanns død i
1916 arvede datteren, Antonie,
Borupgaard. Hun var gift med
Karl Albert Hasselbalch, som
var født i 1874 på Aastrup ved
Hjørring som søn af proprietær
Hans Peter Jansen Hasselbalch
og hustru Hedvig f. Spårck.
Han tog studentereksamen
fra Sorø Akademi i 1891, tog
Mathilde Bruun ses her medjerseykøerne på mar- embedseksamen i medicin
ken bag gården - d.v.s. omtrent hvor nu bebyggel- i 1898, dr.med. 1899, og i
sen Jollen er bygget.
1904 forstander ved Finsens
Lysinstitut efter Finsens død.
1 1917-18 tog han eksamen
sammenbygget traktor og plov. Ma
som landbrugskandidat, op
skinen var således kun beregnet til at gav stillingen ved Finsen-instituttet
pløje og kunne ikke rigtig bruges til og flyttede permanent til Borupgaard.
andet. Ikke desto mindre var det lidt 11921 erhvervede Hasselbalch tillige
af en revolution indenfor landbruget Grønnesøgaard ved Frederiksværk og i
og endnu et eksempel på Hagemanns 1929 en stor hedeejendom "Heimdal"
fremskridtsvenlighed.
ved Hoven i Jylland.
Det var også Hagemanns opfattel
Allerede forud for Antonie og Karl
se, at de arbejdere, der havde job på
Albert Hasselbalchs overtagelse af Bo-
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Donationer til godgørende
formål
Antonie og Karl Albert Hassel
balch havde tæt kontakt til Finsen-instituttet, men det var en
søns sygdom og død som følge
af leukæmi, der førte til en me
get stor donation på 400.000 kr
i 1929 til kræftforskning. Det
var imidlertid ikke det eneste
godgørende formål, familien
skænkede penge til. 11944-45
modtog "Selskabet Mødre- og

Antonie Hasselbalch havde utvivlsomt et kunst
nerisk talent. Her har hun modelleret en slægt
ning - tante Louise fra Tyskland - medens hun
sad og strikkede - derfor de nedslåede øjne!

rupgaard i 1916 var der påbegyndt en større
forandring af den lade, der blev opført i 1846.
Den blev nu - efter tegninger af den berømte
arkitekt P V. Jensen-Klint - ombygget til en
præsentabel bolig for familien Hasselbalch.
Det var samme arkitekt, der lod den gamle
hovedbygning og den ombyggede ladebyg
ning forbinde med en mellembygning og
det markante urtårn, som endnu står som en
del af ejendommen.

Karl Albert Hasselbalch, f. 1874,
blev dr. med i1899 og fra 1904
forstander ved Finsens Lysinstitut.
Fra 1917 landmand på Borupgaard.
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Den første traktorplov vises stolt frem
ved ibrugtagningen i efteråret 1914.

Fra 1933 til 1948 stod dette tårn på
Borupgaard. Inde i tårnet var et appa
rat, som tørrede lucerne på ganske få
sekunder. Det skete ved temperaturer
på op til 1.000 grader. Herved svandt
vandindholdet ind fra ca 80% til under
15%. Den tørrede lucerne blev anvendt
som foder til kvæget i stedet for de langt
dyrere foder- eller oliekager.
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Børnehjælpen" således 150.000 kr. til
opkøb og udvidelse af "Villa Svea” i
Helsingør. Ejendommen blev omdøbt
til "Antoniehus" og i 1946 kunne "Fø
dehjemmet Antoniehus" tages i brug.
Her blev en meget stor del af Helsin
gør og Tikøb kommunes børn født
frem til nedlæggelsen i 1977.
K. A. Hasselbalchs interesse i at mo
dernisere landbruget var stor. Bl.a.
opførte han Danmarks første lucernemels-anlæg på Borupgaard. Det var
en stor treetagers bygning, som var
indrettet til at fjerne vandindholdet i
lucerne. Den tørrede lucerne blev så
anvendt som foder til kvæget i stedet
for de langt dyrere foder- eller olieka
ger.

Tikøb Kommune køber jorden

1,1 mio. kr.
Selve gårdens bygninger forblev så
ledes i Hasselbalchs eje. De anvendtes
i perioden der efter bl.a. til udlejnings
formål, men i 1985 solgtes også går
dens bygninger til entreprenørfirmaet
Monberg & Thorsen. I 1987 overtog
K/S DMK-Borupgaard ejendommen og dermed var landbrugsbygninger
nes dage talte. Samme år blev alle
avlsbygninger nedrevet, og året efter
påbegyndtes opførelsen af de første
hotelbygninger. Den oprindelige ho
vedbygning og den ombyggede lade
samt urtårnet blev dog skånet.
Det blev Scanticon-hotelkæden, der
kunne tage det nye hotel i anvendelse.
Senere overtog Comwell hotellet og
driver det i dag som bl.a. møde- og
konferencehotel.

11954 overtog deres søn,
Iver Hasselbalch, Borup
gaard. I hans ejertid ind
rettedes syd for gården
en stor frugtplantage,
men allerede i 1965
solgte Hasselbalch alle
jorderne til Tikøb Kom
mune, der havde udset
arealerne til fremtidig
byudvikling. Salgspri
sen var 18 mio.kr., men
som en del af handlen
tilbagekøbte han selve
gården med tilliggende Borupgaards oprindelige nordfløj, der nu er afløst af en
(Foto ca 1965)
bygninger, have m.v. for af hotellets fløje.
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Møder og arrangementer
Søndag den 26. august 2012:

Byvandring omkring
Espergærde Station
Med udgangspunkt på den gamle sta
tionsforplads startes en guidet tur om
kring stationsområdet - under ledelse
af lokalhistoriker Kjeld Dam-gaard.
Turen foregår til fods og varer ca 2
timer. Turen er gratis for foreningens
medlemmer, medens gæster må be
tale 20 kr. Turen slutter samme, sted
som den starter.

Tid og sted: Søndag den 26. august
2012, kl. 14 på pladsen foran den
gamle stationsbygning.

Tirsdag den 18. september 2012:

Helsingør
- en by i provinsen
John Bech, som var redaktør for næ
sten 10.000 udgaver af Helsingør
Dagblad kommer og fortæller om Hel
singør - en by i provinsen. 1 kan godt

glæde jer.
John Bech er aldrig kedelig!
Tid og sted: tirsdag den 18. septem
ber 2012
Kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 23. oktober 2012:

Dansk Søfart
jorden rundt
- en fortælling i ord og billeder fra det
store museumsbyggeri i Helsingør.
"M/S Museet for Søfart" er nu under
opførelse på det gamle værftsområde
i Helsingør. Museumsdirektør Jørgen
Selmer vil fortælle om det spænden
de og utraditionelle byggeri, tegnet
af Bjarke Ingels, og om det nye mu
seums udstillinger, der vil fokusere på
Danmarks rolle som international sø
fartsnation gennem århundreder.
TID og STED: tirsdag den 23. oktober
2012
kl.19.15 på Espergærde Bibliotek.
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Tirsdag den 27. november 2012:

Mandag den 14. januar 2013:
OBS: ikke som sædvanligt en tirsdag!

PH
- en vise om Danmark Folketingets
Ombudsmand
Under denne overskrift vil musikeren,
historiefortælleren, cand. mag. i mu
sik og historie Poul Smedegaard An
dersen underholde os om kulturhånd
værkeren og samfundsrevseren
Poul Henningsen (1894-1967). Man
ge af hans viser er blevet til elskede
klassikere, som vi skal synge flere af i
løbet af foredraget.

TID og STED: tirsdag den 27. novem
ber 2012
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 11. december 2012:

Juleafslutning
Denne aften afvikler vi vort traditionelle
julehyggemøde med æbleskiver og
solbærrom samt portvin. Aftenens pro
gram vil omfatte julesalmer og -sange,
lidt kulturelt og den populære historiske
quiz under ledelse af Kjeld Damgaard.
TID og STED: tirsdag den 11. decem
ber 2012
kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Denne aften kommer tidligere om
budsmand Hans Gammeltoft-Hansen og fortæller om sine 25 år som
Folketingets ombudsmand - både om
nogle af de sager, man kommer tæt på
som ombudsmand, og om hvorledes
ombudsmandsinstitutionen er bygget
op og arbejder. Han kommer
også ind på, hvordan den danske
ombudsmandsinstitution blev en stor
"eksportsucces".
TID og STED: mandag den 14. januar
2013
Kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Udstilling om
Borupgaard
1 forbindelse med havnefesten på
Snekkersten Havn vises i år en udstil
ling om Borupgaards historie. Udstil
lingen er åben lørdag den 11. august
14-24 og søndag den 12. august kl
10-20. Der er gratis adgang.
Udstillingen vises også i løbet af
vinteren 2012/13 på Flynderupgaard
Museet.

Sådan var det også i
90'erne!

Ofte hører man i Trafikradioen om de mest besynder
lige tabte genstande på landevejene.
Men det er ikke et nyt fænomen. Se blot her, hvad
der blev tabt på landevejene omkring Helsingør på
bare nogle få dage i september 1894:
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