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Espergærde 
Sommerby

I sommeren 1974 opstod en "Sommerby", hvor nu 
posthuset ligger. Det gentog sig året efter. Læs side 
3 Jan Arnts beretning om, hvad der skete og hvorfor.

Sommerbyen 
havde mange for
skellige aktiviteter 
både forbørn og 
voksne. Her fabri
keres drager ti! den 
store guldmedalje.
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"Nellemann-Fonden"
Det er den populære betegnelse for det legat, som efter Ingeborg Nellemanns død 
i 1997 blev oprettet m.h.p. at støtte kulturelle formål. Siden da har der hvert år 
været uddelt et pænt beløb - omkring 100.000 kr - til forskellige legatmodtagere.

For egentlig er det et legat, og "fonden" hedder faktisk "Conrad Nellemann og 
Hustrus Mindelegat". Til at bestyre dette legat er nedsat en bestyrelse, som for 
tiden består af borgmester Johannes Hecht-Nielsen, fhv. museumschef Kenno 
Pedersen, arkitekt Gert Ingemann samt Mogens Nellemann. Sidstnævnte er en 
slægtning til Conrad Nellemann.

I de første mange år uddelte legat-bestyrelsen primært legater til modtagere 
på Sydkysten. Det var en fortolkning, som bestyrelsen dengang anlagde, at man 
primært skulle tilgodese Espergærde-området og nærmeste omegn.

Imidlertid er der ikke i fundatsen belæg forså snæver en fortolkning. Ordlyden 
af fundatsens §7 er således:

"Fondens indtægter skal anvendes til kulturelle formål i Helsingør Kom
mune ved støtte til kunstnere, institutioner, bygningsistandsættelse, ud
smykning af bygninger og/eller parker, møbler til museer og andet efter 
bestyrelsens skøn, der anses for omfattet af klausulen "kulturelle formål".

Fondens bestyrelse fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store le
gatportioner der skal udbetales.

Bekendtgørelsen om uddeling af legatportioner kan efter bestyrelses be
slutning offentliggøres på praktisk måde".

Som det vil ses, er der ingen geografiske begrænsninger i bestemmelsen - ud
over at uddelingen skal ske indenfor kommunegrænsen.

Det er derfor ikke en fejl, når legat-bestyrelsen ved årets uddeling på Flynde- 
rupgaard valgte bl.a. at give til "Marienlysts Venner" i Helsingør samt Hornbæk 
Badelaug. Det erfares også, at det er bestyrelsens opfattelse, at selvom man har 
støttet et formål eller en forening i nogle år, så er det ikke ensbetydende med, at 
man fortsætter med at støtte. Med andre ord - legatet må ikke blive en fast del af 
en forenings indtægter - pengene skal være til særlige formål.

Vi må med andre ord vænne os til, at midlerne fra "Nellemann-Fonden” kan 
komme et bredere udsnit af kommunens beboere til gode.

Det skal understreges, at der principielt ikke kan ansøges om at få et legat. 
Derimod er der intet i vejen for, at enhver overfor legat-bestyrelsen kan gøre op
mærksom på gode idéer til fremtidige legatmodtagere.
KD
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"Sommerby" i Espergærde 
- et kulturhistorisk fænomen
/ nogle hektiske sommeruger i årene 1974 og 1975 var der i tidens 
ånd arrangeret en "Sommerby" på det sted hvor i dag Espergærde 
Posthus ligger. I denne artikel beskriver Jan Arnt - en afhovedmæn- 
dene dengang - dette kulturhistoriske fænomen, som for mange til
flyttere vil være en helt ukendt del af lokalhistorien.

Tekst: Jan Arnt, arkitekt MAA. Fotos:LejfG. Petersen

Sommerby i Espergærde? Mange vil 
nok få den indskydelse, at det må 
være noget i forbindelse med perioden 
fra omkring 1900 og små 40 år frem, 
da det i sommerhalvåret var mondænt 
at bo i eller tæt på fiskerlejet Esper
gærde. Men nej. Dette er fortællingen 
om en helt anden slags sommerby

Den helt overordnede baggrund for 
de 2 sommerbyer var ungdomsoprør 
og konfrontation mod det etablerede, 
der startede i 1960’erne og klingede 
ud i 1970’erne. 1 lokalt perspektiv 
var baggrunden for de 2 sommerby
er i Espergærde i 1974 og 75, at de 
tidligere overskuelige små samfund 
(Espergærde, Mørdrup og Tibberup) 
havde fået vokseværk og hastigt var 
på vej til at blive en samlet forstad 

og diffus pendlerby. Man kom ikke 
hinanden ved på samme måde som 
før. Mange oplevede en større isola
tion end før. Nogle engagerede folk i 
Espergærde med baggrund og inspi
reret af ungdomsoprøret mente derfor, 
at man burde gøre et eller andet for at 
vende udviklingen.

Lidt forenklet kan man i dag (april 
2013) sige, at de 2 sommerbyer i 
1970'erne var et kulturhistorisk pro
jekt, hvor omkring 30 mennesker for
søgte at skabe en ny form for trivsel 
og samvær i Espergærde. Mottoet i 
1974 var såre enkelt: "Mere TRIVSEL i 
Espergærde". Året efter blev mottoet 
udvidet til: "Mere TRIVSEL og mere 
NÆRDEMOKRATI".

Den første sommerby blev opført på 
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hjørnet af Cirkuspladsen næsten, hvor 
Mørdrup kirke i dag ligger. Året efter 
blev sommerbyen opført på den tidli
gere stejlebakke vest for Espergærde 
centeret, der hvor Espergærde Posthus 
i dag ligger. Det var før Mørdrup kirke, 
Danske Bank, Irma og Biblioteket var 
opført. Faktisk var det bare en skøn 
bakke, hvor man kun 20 år tidligere 
havde haft en mageløs udsigt over 
marker og krat.

Inspirationen lå i tiden.
Inspirationen til den første sommerby i 
1974 kom fra Nivå, der allerede i 1970 
havde opført en sommerby med no
genlunde samme koncept, som skulle 
blive gældende i Espergærde.

1 Nordsjællands Ugeblad (3.8.1972) 
kunne man således læse, at alle der 
interesserer sig for begrebet "trivsel" 
bør besøge fænomenet Nivå sommer
by. Sjovt nu 40 år senere at læse ordet 
"trivsel”, som er en del af vores almin
delige sprogbrug, men som dengang 
var et yndet ord med baggrund i hip
pie bevægelsen. Journalisten kaldte 
det også et ’’fænomen". Sådan opfat
tede jeg det slet ikke dengang, men 
snarere som en integreret del af tidens 
nye samværsformer.

I artiklen stod videre: At her i Nivå 
på den bare mark, har en gruppe 
nu på tredje år bygget en lille by af 
granrafter, ølkasser (det var dengang 
ølkasser var trækasser med 50 øl) og 

plastikfolie. Og midt i det hele er an
lagt en stor cirkelrund grill, hvor man 
tilbereder sin mad, mens man snakker 
og diskuterer. Tag derned med fami
lien, gør studier, bliv begejstret og lad 
os i Helsingør kommune få grupper i 
Tikøb, Snekkersten, Saunte eller Åls
gårde i sommeren 1973. Artiklen var 
underskrevet HSH, der stod for Hans 
Schultz Hansen, der senere skulle bli
ve en af de bærende kræfter for Esper
gærde Sommerby. Der skulle dog gå 
2 år før projektet skulle få sin ilddåb i 
Espergærde.

Egegaarden
1 samme avis kunne man læse en ar
tikel med overskriften "Soveby eller 
aktivitet". Her kunne man læse, at si
den 1930’erne havde man ved plan
lægning af boligområderne forsømt at 
tage hensyn til livet mellem husene.... 
og selvom vi ikke kan eksistere uden 
fred og ro, har vi alle et stort behov 
for, at være sammen med andre... så 
der kan skabes grobund for liv og ak
tivitet i byer som Espergærde. Det 
var i de samme år, og delvis også de 
samme mennesker, der kæmpede for 
at den gamle stråtækte udflyttergård 
’’Egegården” ikke skulle nedrives, 
men omdannes til et værested og ak
tivitetshus. Det er i denne kontekst, 
at oprettelsen af de 2 sommerbyer i 
Espergærde skal ses.



5

Sommerby-stemning omkring grillen

Planlægningen var lang og sej
Det tog flere år, før man fik den første 
Sommerby godkendt, hvilket skyldtes 
et noget reaktionært byråd med den 
socialdemokratiske borgmester Ove 
Thelin i spidsen. De fleste var overbe
viste om, at sommerbyen var et ræve
rødt venstreorienteret (fy-fy) projekt. 1 
begyndelsen var der også en del so
cialister med i gruppen, hvilket blandt 
andet kan ses af et brev, som en af 
initiativtagerne arkitekt Per Ørting fik 
i februar 1974 fra Per Frølund Thom
sen. Her skriver Frølund på vegne af 

en gruppe på 10 mennesker, at hans 
gruppe er tilsluttet "Folkebevægelsen 
mod EF” og er socialistisk. Men at 
de også er interesserede i "trivsel" i 
Espergærde. Det ene udelukker jo hel
ler ikke det andet.

Disse folk var nogenlunde de sam
me, som hver lørdag stod i Esper
gærde Centeret og forsøgte at sælge 
det hedengangne kommunistblad 
"Land og Folk”. Jacob Sølvhøj, søn af 
hofmarskal Hans Sølvhøj, var en af 
disse. Men også folk, der ikke var so
cialister gik i disse år og talte om be
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boerdemokrati, nærdemokrati, kollek
tiver og protesterede mod forurening 
og det etablerede forbrugersamfund.

I løbet af foråret og sommeren, hvor 
flere meldte sig som interesserede, 
blev gruppen bag Sommerbyen mere 
tværpolitisk. Fælles var et ønske om 
større tolerance og samvær mellem 
folk i Espergærde.

Naturligvis var der kritiske indlæg i 
pressen mod projektet. Blandt andet 
var "Grundejer- og Borgerforeningen 
for Espergærde og Snekkersten" ude 
med riven, uden i øvrigt at kunne 
komme med konkrete indvendinger. 
Næstformanden Poul Antvorskov var 
kritisk, men formanden den konserva
tive Keld Andersen var direkte negativ.

Charmeoffensiv
For at få offentlighedens og kommu
nens opbakning indledte arbejds
gruppen en større charmeoffensiv og 
udsendte en del læserbreve. 1 Ugeavi
sen "Op og ned langs kysten" kunne 
man f.eks. den 13.3 læse: Formålet 
med Sommerbyen er at samle alle al
dersgrupper om forskellige aktiviteter 
til gensidig forståelse, for derigennem 
at skabe bedre trivsel og et mere ak
tivt miljø i Espergærde... og videre: 
Det er gruppens interesse at samle 
flere grupper, foreninger og aktiviteter 
på en gang. Ikke som det foregår nu, 
hvor alder og interesse deles op i hver 
deres forening. Om udformningen af 

byen skrev man, at sommerbyen tæn
kes bygget af midlertidige telte og 
skure bygget op på et centralt areal 
(Cirkuspladsen) i Espergærde opført af 
de deltagende selv.

Indlægget medførte ingen reaktion 
og den almindelige borger syntes sta
dig ligeglad med projektet.

Helsingør Dagblad havde heller ikke 
den store respekt for gruppen. Blandt 
andet havde Helsingør Dagblad 
(5.4.1974) en artikel under overskrif
ten "En gruppe unge i Espergærde 
prøver romantisk sommer idé." og 
skriver....Hvis kommunens kulturelle 
udvalg ellers vil, kan Espergærde til 
sommer få en lille by med telte, boder, 
scene, grillplads, bålplads, kaffebod 
og hvad man ellers kan indrette. Af 
mulige aktiviteter kan der blive tale 
om koncerter, dukketeater, teaterakti
viteter, folkedans, dans i sommernat
ten og samvær i øvrigt mellem børn 
fra 0 til 80 år. Det er godt nok nogle 
halvgamle børn på 80 år.

Endelig Sommerby juli 1974
Kommunens kulturudvalg bevilgede 
en uge før starten kr. 5.000 kroner. Be
løbet var uden den store betydning. 
Vigtigere var, at ejendomsudvalget 
havde givet tilladelse til, at der kun
ne opstilles nogle primitive skure og 
etableres grill og bålplads. Der blev 
rundsendt et brev, hvor gruppen ef
terlyste gamle brædder og brugbare



7

Entreprenør Berner Pedersen lånte Sommerbyen et stort telt uden beregning,

byggematerialer, og i dagene op til 
den 1. juli startede opbygningen af 
Espergærdes første Sommerby.

Ugeavisen Nordsjælland skrev den 
3. juli en fin artikel med overskriften 
”Kom og byg med" og i brødteksten 
”1 de kommende seks uger vil der 
ske noget hver eftermiddag og aften 
i Espergærde sommerby". 1 denne 
uge bygges der, men fra på lørdag 
starter man med arrangementerne, og 
på søndag spilles filmen "Den gamle 
mand og drengen".

Personligt havde jeg hidtil kun del
taget fra sidelinjen og sendt et enkelt 
læserbrev. Men da Sommerbyen først 
stod der, kom jeg jævnligt med min 
kone Pia og 2 døtre Ditte og Nanna. 
Ditte, der dengang kun var 7 år, kan 
stadig huske et spændende miljø, som 
hun nok blander sammen med ople
velserne året efter. Pia og jeg husker 
også kun nogle herlige stunder med 
en masse levende mennesker, gode 
debatter og hyggelige stunder.

Der var aktiviteter hver dag, hvor i 
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blandt flere stadig erindres. Første af
ten blev således indviet med maner 
af Kulturudvalgsformanden SF’eren 
Oswald Christensen. Der var levende 
musik og dans og fyrværkeri. Ikke nær 
så stort, som det, der i dag afholdes på 
kulturnatten, men dog imponerende. 
Flere gange blev afholdt dukketeater 
og en slags dukkespil. Sidstnævnte 
foregik ved, at børnene skulle tage en 
handske med, og så blev de instrueret 
i at lave bevægelser og animation.

En del aftener blev der afholdt åbne 
debatmøder, hvor forskellige politike
re blev inviteret og også kom. Blandt 
andet husker jeg et spændende møde 
med socialdemokraten Ole Thestrup, 
som havde mange gode meninger, 
men ikke evnede at brænde igennem 
og ind imellem virkede fornærmet, 
ikke heldigt for en politiker. Af avis
udklip fra dengang, kan jeg også se, 
at der har været vist forskellige film 
blandt andet Bo Wiederbergs "Oprø
ret i Ådalen” og flere børnefilm om en 
muldvarpefamilie.

Børn og unge var de flittigste gæ- 
ster.Efter den første uge blev der gjort 
status, og i Helsingør Dagblad (10.7) 
kunne man læse, at alt er gået fint, 
men arrangørerne er kede af, at det 
mest er børn og unge, der kommer. 
Man inviterede derfor forældrene til 
en grillaften den efterfølgende man
dag, hvor de voksne kunne fortælle, 
hvorfor de bare sendte børnene. Det 

var naturligvis en klodset måde, at få 
forældrene i tale, og der kom da også 
kun meget få den følgende mandag. 
Og de der kom, brokkede sig. Åben
bart har det passet dem fint, at deres 
børn var under opsyn af andre og 
kunne hygge sig, mens de selv kunne 
sidde hjemme foran "tossekassen". 
Allerede her opdagede arrangørerne, 
at der er langt fra smukke drømme til 
virkeligheden.

Til gengæld overraskede kommunen 
positivt, da de opstillede den gamle 
bogbus på arealet, hvorefter den fun
gerede som biblioteksfilial. Dette gav 
også husly for pladespiller med højt
talere, så lyd og musik fik bedre for
hold. Bogbussen fungerede også som 
møderum for arbejdsgruppen.

Arrangementerne med debat 
var succesfulde
Debataftenerne, hvor en kendt poli
tiker var inviteret med, var Sommer
byens største succes. Blandt disse hu
sker jeg bedst et med kommunisten, 
viceborgmester Kristian Engelsen, der 
var både klog og karismatisk. Den af
ten var jeg ordstyrer, og han var svær, 
men også spændende at styre, da han 
også havde humor.

Senere var det venstremanden og 
havelågepolitikeren Søren Larsen, der 
fortalte om sit liv som politiker. Her 
fortalte han også, at han syntes, at det 
var et rigtig godt projekt, de unge hav-
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Der hentes byggemdteridler til sommerbyen 1975 på Teglstrup Teglværk juni 
1975. Per Ørting, Jan Ingerslev, Piet Larsen og Grethe Schultz Hansen foran bilen.

de lavet. Det var selv om, han både i 
sit parti venstre og i Borger & Grund
ejerforeningen havde været modstan
der af projektet. Der var da heller ikke 
mange i forsamlingen, der troede på 
hans sande holdningsskifte.

Søren Larsen var også politiassi
stent, så debatten drejede sig om et af 
tidens store emner: Knallertbane. Sø
ren mente ikke, at han som politimand 
og politiker kunne tage ansvaret for 
en knallertbane på kommunens ejen

dom Sindshviles jord, da den havde 
udkørsel til Kongevejen. Fuldstændig 
fjollet argumentation, da placeringen 
var perfekt, idet Sindshvile lå mellem 
Kongevejen og motorvejen, hvorfor 
støjen ikke generede boligområder. 
Men hans stædighed fik gang i både 
latteren og temperamenterne, så det 
var en fin aften.
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Popgruppen "Octopus" øver musik om eftermiddagen forud for aftenens koncert.

Supermarked, ungdomshus 
eller svømmesal?
Temaerne på de mange debatter var 
mest lokalpolitik, og hvad der kunne 
ske i Espergærde. Alle var enige om, 
at byen skulle udvikles, men ikke 
hvordan og i hvilken retning. Mange 
i gruppen var f.eks. modstandere af 
den måde centeret skulle udbygges o 
pa.

Det var især centerets størrelse og 
placeringen af det fremtidige post
hus, der vakte divergerende opfattel
ser. I stedet for udbygning til bank og 

endnu et supermarked (Danske bank 
og Irma), mente mange, at der i stedet 
burde indrettes et ungdomshus. An
dre ville lukke Nørremarken og hægte 
Villa Helles park sammen med cen
terområdet og dermed skabe et grønt 
område med en mindre svømmesal.

Andre ønskede, at Villa Helle kunne 
udbygges og fungere som egnsmuse
um for overlærer Arne Meylings sam
ling, der blev opbevaret i kælderen 
under Espergærde skole. Som bekendt 
blev den lokalhistoriske samling nogle 
år senere flyttet til Flynderupgaard.
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En keramiker fra Torben Keramik i Tibberup underviste i ler.
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Også en evt. fremtidig Mørdrup Kir
ke kunne få gemytterne i kog. Mod
standerne mente ikke der var behov, 
og at det var spild af penge. Kirke
folket med den sympatiske præst Per 
Lyk-Jensen i spidsen mente selvfølge
lig noget andet. Men en spændende 
og engageret debat var det, hvor jeg 
havde fornøjelsen af at være ordstyrer.

Jeg må have klaret hveivet nogen
lunde, for allerede dagen efter, havde 
jeg den "ære”, at både socialdemo
kratiet og de radikale kontaktede mig 
og spurgte, om jeg var interesseret i at 
blive medlem. Sjovt nok kontaktede 
Lions Club mig en uge senere, men jeg 
takkede pænt nej til alle.

Evaluering af den første som
merby - Starten på Espergærde 
Miljøgruppe
Børnene havde igennem hele perio
den det festligt, da de frit kunne lege, 
bage snobrød og deltage i forskellige 
lege. Sommerbyen fungerede derfor 
som en slags udestue for mange af 
områdets børn.

For arrangørerne huskes bedst de 
mange arbejdstimer, fællesspisning 
og hyggelige grillaftener samt debat
terne. Ved flere debatmøder mødte 
der 40-50 mennesker op, hvilket er 
væsentlig flere, end der nu til dags 
dukker op, når byrådet indkalder til 
politiske møder. Og deltagerne var 
dengang almindelige mennesker og 

ikke kun partisoldaterne.
Radioens P4 havde et indslag om 

Sommerbyen, så både byen og pro- 
jektet blev kendt i en større kreds. 1 
udsendelsen blev der igen langet ud 
efter Grundejer og Borgerforeningens 
protest mod etablering af Sommer
byen. Gruppens indsats for at bevare 
Cirkuspladsen som friareal blev også 
behandlet i radioprogrammet.

De lokale aviser støttede undervejs 
de mange arrangementer. Således 
skriver Nordsjælland den 17. juli: 
"Hatten af for den kreds af Espergær
de borgere, som står bag Sommerby
en" og herefter følger en positiv om
tale af arrangementerne og formålet: 
At skabe trivsel.

Bestyrelsen i Grundejer- og Borger
foreningen for Espergærde og Snek
kersten havde fra starten været sure 
og endda klaget over, at kommunen 
havde støttet med kr. 5.000. Dette 
resulterede i, at en række af forenin
gens medlemmer i HD den 16. august 
skrev et åbent brev til byrådet, hvor 
de skrev, at det havde været rimeligt 
om Grundejerforeningen i stedet for 
den negative holdning, var gået ind 
i en konstruktiv drøftelse af, hvad det 
fælles areal skulle bruges til. Og vide
re ... som medlemmer af foreningen 
må vi tage afstand fra bestyrelsens 
forhåbentlig uovervejede holdning 
i sagen omkring Sommerbyens og 
kommunes økonomiske støtte, da be-
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Niels Rudberg og hans søn afprøver en drage

Børnene og de unge slanger sig i græsset og på ølkasserne
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løbet har været med til at glæde flere 
hundrede børn og voksne, hvorfor det 
syntes småligt og arrogant, at stille sig 
negativ"

Den udskældte Grundejer- og Bor
gerforening har heldigvis ændret sig 
i progressiv retning og hedder i dag 
Espergærde Byforening. Måske har 
impulserne fra Sommerbyen været en 
start til den mere fremadrettede hold
ning.

Stemningen omkring Sommerbyens 
grill og arrangementer medførte også, 
at der opstod sympati i mellem en 
række folk, hvilket betød at grundlaget 
for Espergærde Miljøgruppe var skabt. 
Få uger senere var Miljøgruppen en 
realitet, og gruppen udarbejdede en 
alternativ plan for centerområdet og 
fik fremprovokeret et borgermøde med 
måske op til 500 fremmødte og en ir
riteret borgmester Ove Thelin til at lede 
mødet.

Miljøgruppens forslag fik rykket et 
par kommae, men heller ikke mere. 
Miljøgruppen eksisterede 15 år og 
lukkede omkring 1989 med underteg
nede som formand. Da var de fleste af 
medlemmerne enten flyttet fra byen, 
skilt eller døde. Restgruppen kastede 
håndklædet i ringen i erkendelsen af, 
at Helsingør Kommune kun i ringe 
grad lyttede og aldrig gik ind i en reel 
dialog. Ødelæggende for demokratiet, 
men det er en anden spændende histo
rie, hvorfor den en dag må nedskrives.

Sommerby 1975 - Formål: 
"en styrkelse af nærdemokratiet"
Både planlægningen og afholdelsen 
af Sommerbyen næste år var ander
ledes stram. Styregruppen var nu alle 
fra Miljøgruppen. Vi var blevet flere, 
og der var en bedre fordeling af unge 
og ældre. Og så havde man fået erfa
ringen fra det første år.

Det obligatoriske tilskud på kr. 5.000 
fra kommunen faldt da også prompte 
,og Grundejerforeningen sagde ikke 
en lyd. Kommunen ville af ukendte 
årsager ikke tillade, at sommerbyen 
blev opført på Cirkuspladsen igen, 
selv om man samme år gav tilladelse 
til to kommercielle og et religiøst ar
rangement på samme cirkusplads. 1 
stedet blev sommerbyens skure, bo
der og telte henvist til arealet, hvor 
posthuset i dag ligger.

Belært af den første Sommerby af
viklede man nu kun arrangementer 
fra fredag til søndag og kun i fem 
uger i juli og august.

Målsætningerne var de samme som 
første år, men blev suppleret med 
følgende: "Gennem møder mellem 
lokalpolitikere og borgere at yde bi
drag til at mindske kløften mellem 
de 2 parter og dermed styrke NÆR
DEMOKRATIET." Store ord som på et 
tidspunkt så ud til at lykkes. De sid
ste mange års debat i kommunen har 
dog vist, at det reelle nærdemokrati 
ikke er kommet et skridt nærmere.
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Fra et af de mange debatmøder. Jan Amt ordstyrer, Kim Parmo lærer, evt. Dorrit 
Krabbe (K) byrådsmedlem, Per Tærsbøl (C) udvalgsformand og senere borgme
ster samt Knud Axelsen (A) udvalgsformand og senere borgmester.

Jan og Ditte Arnt forrest. Blandt tilhørerne sesyderst t.v Keld Andersen (m.pibe) 
formand for Grundejerforeningen og senere folketingsmedlem for Konserva
tive. Foran ham skimtes Jacob Sølvhøj. Til højre for Ditte sidder Ole Thestrup 
(Soc.) formand for Teknisk Udvalg. Lige til venstre for Ditte ses med pibe, Lene 
Thomsen. Længst til højre byrådsmedlem Philip Dam (Frp.)
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Danmark har stadig repræsentativt 
demokrati styret af forbavsende få.

Imponerende mange og 
alsidige aktiviteter
Når man læser programmet, undres 
man over, hvor meget der egentlig 
skete. Og heldigvis ofte med ganske 
mange deltagere. Af aktiviteter kan i 
flæng nævnes:

Forskellige børnefilm blandt andet 
Cirkeline og operation Kirsebærsten. 
Musikaftener ved "Per og Søren" , 
der spillede irsk folkemusik, og Allan 
Knudsen, der spillede på harmonika. 
Der var foredrag om ø-lejre ved Per Ør
ting og FNs kvindekonference i Mexico 
ved Jytte Hvidtfeldt. Der var Undervis
ning i keramik ved Torbens keramik. 
Og flere film blandt andet "Sisimut" fra 
Grønland og den indiske film "Sangen 
omvejen".

Hundekonkurrencen "Espergærdes 
morsomste gadekryds" husker jeg per
sonligt som den mest hyggelige fami
liedag. Dragedagen og børneteateret 
"Alexanders dårlige dag” opført af ele
ver og lærere fra Hillerød Pædagogse
minarium, var også to solide oplevelser.

Derudover var der flere debatmøder 
blandt andet om svømmehaller. En 
stor eller flere mindre. Formanden for 
idrætsudvalget Knud Axelsen var ind
kaldt og forsøgte tappert at forsvare, at 
der kun skulle bygges en. Som bekendt 
blev det også det endelige resultat. 

hvor mange fra Espergærde i disse år 
kæmpede for flere små, så Espergærde 
også kunne få en.

Der var også debatmøde om "kultur
politik i Helsingør kommune" og møde 
om "Egegårdens fremtid" med delta
gelse af medlemmer fra kulturudval
get. Jeg husker endnu, at talelysten var 
overvældende stor til disse møder.

Politiet ødelagde festen
Et par lørdage var der også beatmusik 
med de lokale grupper Elektric Under- 
ground, Octopus og Zurisana. På den 
første lørdag i august var ikke mindre 
end 500 især unge samlet og dansede 
og nød musikken siddende eller lejret 
i græsset på denne varme sommeraf
ten. Der blev kun solgt sodavand og 
der var en afslappet stemning uden 
antydning af ballade.

Tre kvarter før afslutningen kl. 23 
kom 2 stovte betjente og nedlagde 
skriftligt forbud mod fortsættelse. Der 
var blevet klaget! Styregruppen hav
de naturligvis forinden fået tilladelse 
til arrangementet, men det blev un
derkendt. Hvem sagde usmidighed, 
som der et par dage efter kunne læ
ses i "Nordsjælland". Avisen havde 
også den 13 august en længere artikel 
med overskriften "Man forstår de un
ges mistillid". Og en brødtekst, hvor 
der stod: "Helt grotesk blev en festaf
ten standset ved hjælp af politi - men 
sommerbyen er ved at blive et begreb
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Der pakkes. Forrest står Hans Schultz Hansen

i Espergærde."
Avisen havde helt ret. Politiet kunne 

have vurderet situationen og erfaret, at 
støjen var inden for tilladelsens ram
mer og herefter have meddelt klage
ren, at musikarrangementet var god
kendt og i øvrigt allerede ville slutte 
klokken 23 en lørdag aften. Nu skabte 
politiet en masse fjender og frustratio
ner, der erfaringsmæssigt udløser vold 
og hærværk. Dumt af politiet og ær
gerligt for de unge samt arrangørerne, 
der blev negativ stemt.

Som jeg husker det, var det især 
det lokale Elektric Underground, der 

var populært hos ungdommen. Da 
jeg talte med Hans Shultz Hansen om 
nærværende artikel, fortalte han mig, 
at groupies ikke kun var noget, der 
hørte de store udenlandske rockbands 
til. Nej, i omklædningsrummet hos 
Elektric Underground hængte en del 
af Espergærdes piger ud. Og det var 
ikke de grimmeste, tværtimod.

Evaluering af Sommerby 2 
- og afslutningen
Sommerby 2 var bedre planlagt og 
mere vellykket end året før. Mellem 
100 og 200 børn kom næsten dag-
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ligt. Til lørdagsfesterne kom op til 500 
unge, så mange har fået nogle gode 
oplevelser og minder. De voksne fik 
nogle gode debatter og spist meget 
grillmad og hygget. Det samme gjorde 
styregruppen, der dog ofte kun bestod 
af 6-8 personer.

I løbet af de 5 uger blev styregrup
pen , hvor min kone Pia og jeg var en 
del af, lidt matte. Værre var dog, at vi 
også blev frustrerede, da vi ikke kunne 
tiltrække det antal voksne, som vi hav
de sat som mål. Arrangementet havde 
med andre ord ikke fået den "folkelig
hed", som var nødvendig for at kalde 
Sommerby 1975 for en rigtig succes. 
Måske af samme årsag blev der heller 

ikke en sommerby 1976, da styregrup
pen skønnede, at det ikke var maset 
og besværet værd. Måske gad vi bare 
ikke mere - og prioriterede andre ting 
højere.

Styregruppen har dog siden talt om, 
at det var en vanvittig spændende og 
kreativ tid. Vores børn fik en masse 
skønne timer. Personligt gav de 2 
sommerbyer min kone og mig ven
ner for livet. Som tilflyttere fik vi også 
et langt bedre kendskab til Helsingør 
kommune, hvilket siden har været til 
nytte i mit videre græsrodsarbejde og 
mit professionelle virke som arkitekt.

Kunne der opstå en sommerby 2013 
eller 2014 i Espergærde? Svaret er

Forreste række: Per Frølund og Niels Rudberg. Bageste række: Hans Schultz 
Hansen, Jan Juhler, Grethe Eskildsen, John Stephen Vestbirk og NN.
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NEJ. Nye samværsformer, computere, 
Facebook og andre sociale medier har 
afgørende ændret spillereglerne. De 2 
sommerbyer var et spændende kul

turhistorisk eksperiment, men også 
et tidstypisk fænomen. 1970’erne er 
historie. Men historien kan man som 
bekendt lære af.

Pia Arnt, Hanne Juhler 
og Karen Rudberg

Personer der deltog aktivt i Sommerbyen i 1974 og 1975
Flere af personerne deltog kun et af årene og der er navne, der mangler, da der ikke 
foreligger en samlet liste. Navnene er ikke listet alfabetisk, men som jeg umiddelbart 
husker dem:

Hans Schultz Hansen 
Grethe Schultz Hansen 
Per Frølund Thomsen 
Jacob Sølvhøj 
John Stephen Vestbirk 
Per Ørting 
Ugge Grøne 
Niels Rudberg 
Karen Rudberg 
Jan Ingerslev 
Henni Ingerslev 
Beate Nyrop Allin

Lejf G. Petersen 
Merle Petersen 
Axel Eskildsen 
Jens Kloster 
Sven A. Christensen 
Lisa Kjeldsen 
Lene Thomsen 
Stine Johansen 
Piet Larsen 
Lisbeth Nielsen 
Pia Amt 
Jan Amt
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Da Mørdrup og Tibberups 
bønder slap for hoveriet
- og forklaringen på hvorfor Krogerup solgte 
ud af sit bøndergods i starten af 1800-talIet
af Kjeld Damgaard

Vejen mellem Mørdrup og Ubberup 
hedder som bekendt Howej. Navnet 
skyldes, at bønderne fra Mørdrup i 
sin tid måtte vandre denne vej, når de 
skulle på hoveri på godset Krogerup 
ved Humlebæk.

Hoveri var en arbejdsydelse, som 
blev udført for enten en privat jordbe
sidder eller for det offentlige (i ældre 
tid kongen som et slags synonym for 
staten). Frem til ca. 1550 havde hoveri 
næppe den store betydning, men de 
gårde og landsbyer, der hørte under 
Esrum Kloster havde dog i flere til
fælde hoveripligt. BLa. Havreholm, 
Horserød, Bøtterup, Plejelt, Harreshøj, 
Jonstrup, Lille Esbønderup, Munke- 
gaarde og Reerstrup.

Hoveri i middelalderen
Om Mørdrup kendes intet, da byen 
ikke ejedes af Esrum Kloster. Men i 
højmiddelalderens driftsystem i 1200- 
og 1300-tallet var det normalt kun 

de såkaldte gårdsæder (husmænd), 
som var forpligtede til nogle få da
ges pligtarbejde om året som en fast 
afgift. Derudover arbejdede gårdsæ
derne og landboerne (fæstebønderne) 
mod aflønning på de relativt store bry
degårde, som var systemets vigtigste 
driftsenheder. Da dette system fra ca. 
1380 efterhånden blev fortrængt af 
det senere kendte fæstegårdsystem 
med jævnt store fæstegårde og herre- 
og hovedgårde, der i begyndelsen kun 
havde et beskedent jordtilliggende, 
var der ikke noget stort behov for pligt
arbejde. Fra slutningen af 1400-tallet 
blev flere og flere fæstebønder pålagt 
at betale en pengesum som erstatning 
for deres principielle pligt til arbejde 
for godsejerne eller kongen.

Hoveripligten øges
Fra midten af 1700-tallet begyndte 
kornpriserne at stige. Det betød, at 
godsejerne mange steder intensive-
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Dette er det ældst kendte billede af Krogerup. Det stammer fra ca 1835 og 
viser bl. a. hovedbygningen forsynet med mansardtag.
(Tegning i "Krogerup Gods 1660-1946", årbog for Fredensborg-Humlebæk
Lokalhistoriske Forening, 2011)

rede driften af hovedgårdene for at 
få del i de stigende priser. Det med
førte øget hoveri for bønderne. At det 
samtidig betød, at fæstebønderne 
fik mindre tid til dyrkningen af deres 
egne fæstegårde var en uheldig, men 
uundgåelig følge efter datidens almin
delige tankegang. Om der tilsvarende 
var tale om en øget hoveripligt ved 
kronens gårde i Nordsjælland, kræver 
yderligere undersøgelser for at fastslå.

For bønderne - p.g.a. hoveriets øg

ning - fik det imidlertid den uheldige 
følge, at bønderne havde mindre tid til 
deres egne jorder. Det generede flere 
fremskridtsvenlige personer i Christian 
7.s regering. Man forsøgte derfor at 
skaffe et overblik over hoveriets om
fang. Godsejerne blev med forordnin
gen 6. maj 1769 bedt om at indberette, 
hvor meget hoveri hver hoveribonde 
skulle yde. Det skulle gøres op i dage 
(plovdage, vogndage og gangdage - 
afhængig af hvilke folk og redskaber,
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Det ældste kort over Mørdrup stammer fra 1816 - på det tidspunkt var tre af 
byens gårde udflyttet, men man ser dog tydeligt, hvorledes 6 gårde + Busserup- 
gaard er beliggende langs Mørdrupvej. Howej ses i kortets venstre side.

bonden skulle møde med). Der skulle 
desuden gøres rede for, hvilke arbejds
opgaver der skulle udføres.

Kravet virkede som en rød klud på 
mange godsejere, der hævdede, at 

det var umuligt at gøre de enkelte 
arbejdsprocesser op i dage. De fle
ste efterkom dog ordren, men havde 
tydeligt beregnet sig ekstra tid til be
sværlige høstår - et forhold der må ses
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i lyset af, at et tilsvarende reglement 
skulle overdrages fæstebonden, så 
han vidste, hvad der kunne kræves 
af ham. Desuden forventede man, at 
disse indberetninger ville blive brugt 
til at lægge loft over hoveriet i en se
nere hoveriforordning.

Struensees reformer i 1771
Udviklingen på hoveriområdet tog en 
brat vending med Struensee's magt
tiltrædelse i 1770. Han var ganske 
klar over hoveriets betydning for ud
viklingen af bondebruget i Danmark. 
Han udstedte derfor en ny hoverifor
ordning den 20. februar 1771, hvor 
forholdene var fuldstændig vendt 
om. Godsejernes hoverikrav skulle 
ikke længere tage udgangspunkt i 
arbejdskraftbehovet på hovedgården, 
men i størrelsen af bondens fæstegård 
og dens beliggenhed i forhold til ho
vedgårdsmarkerne. Godserne skulle 
ifølge samme forordning føre en spe
ciel hoveribog med specifikation af 
bøndernes faktisk ydede hovdage. 
Bønderne skulle for hver dag have ud
leveret en billet som kvittering for ar
bejdet - firkantet, rund eller trekantet 
.efter hvilken slags dage det var. Un
dersøgelser fra nogle godser viser, at 
det lykkedes at få det nye system til at 
fungere. Men lettelsen var stor i gods
ejerkredse, da Struensee blev væltet i 
januar 1772, og hans hoverilov straks 
blev ophævet. En ny lov blev udstedt 

i 1773. Den satte ingen grænser for 
avlingshoveriets omfang, men regule
rede alt andet hoveri.

Hoveri var en byrde, der hvilede på 
ejendommen. Det betød i praksis, at 
gårdmanden ikke selv behøvede at 
møde op på herregården for at arbej
de de befalede antal dage. Han kunne 
sende en karl, tjenestepige eller en 
dreng med hest, vogn eller andet red
skab - alt efter arbejdets karakter.

Krogerup bliver et gods
Krogerup var blevet et gods i 1672, da 
Hans Rostgaard fik overdraget Kroge
rup sammen med en del gods i bl.a. 
Tikøb Sogn. På den måde blev bl.a. 
Mørdrup landsby en del af Krogerup 
Gods. Desværre findes ingen fæste
breve fra Krogerup Gods første ca. 90 
år. Heri havde det nemlig været mu
ligt at følge, hvilke vilkår de enkelte 
fæstebønder havde. Eller sagt med 
andre ord: hvilke afgifter og hvilke 
ydelser - herunder hoveri - skulle de 
yde til Krogerup for at beholde fæstet.

Familierne Rostgaard 
og von der Maase
Efter Hans Rostgaards død i 1684 
burde egentlig sønnen Frederik have 
overtaget gården, men da han kun var 
13 år, blev det i stedet hans fætter Jens 
Rostgaard, der overtog driften. 11699 
overtog Frederik selv driften. Han blev 
senere gift med Conradine Reventfeld
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Det i 1768 
oprettede land
brugskollegium, 
Generallandvæ- 
senskollegiet, 
forlangte i 1769, 
at alle godser 
udfærdigede og 
indsendte hove
rireglementer, 
hvori hver enkelt 
fæstebondes 
hoveriydelser 
var bestemt i art 
og omfang. Da 
det viste sig, at 
godsejerne ikke 
havde skåret 
ned på hoveriet, 
dekreterede J.E 
Struensee, der da 
var kommet til 
magten, i en an
ordning i 1771, at 
hoveriet skulle re
guleres i forhold 
til hartkornet, og
at der skulle gives bønderne kvittering for deres ydelser. Efter Struensees fald 
i 1772 ophævedes denne forordning - ligesom de fleste andre af Struensees i 
virkeligheden meget fremsynede forordninger.

og tilsammen fik de 7 børn, men det 
var kun et af disse, Conradine Sofie 
Rostgaard, som stiftede familie. Hun 
giftede sig 17 år gammel med ritme

ster Frederik von der Maase, der imid
lertid dør allerede i 1728. Da Conradi
ne Sofie 1736 - efter faderens mening 
- gifter sig under sin stand, bliver hun



25

gjort arveløs og Krogerup gjort til et 
stamhus, hvorefter godsets besidddel- 
ser bliver fordelt mellem Frederik von 
der Maases børn. Den ældste søn, hvis 
navn også er Frederik von der Maase 
overtog selve Krogerup med underlig
gende bøndergods bl.a. Tibberup og 
Mørdrup.

Krogerups reform
Det var denne Frederik, der i 1772 un
derskrev et væsentligt dokument - i al 
fald set med Mørdrup bønders øjne. 
Om baggrunden for tiltaget kan vi 
kun gisne. Måske var det under ind
tryk af lovgivningen under Struen- 
see, som man måske på denne måde 
ønskede at støtte. Måske var der for 
megen bøvl med at få bønderne til at 
passe hoveriet. Måske fordi der netop 
var gået 100 år siden Krogerup havde 
inddraget landsbyen i sit gods. Måske 
var der helt andre grunde.

Under alle omstændigheder kan vi 
konstatere, at Frederik von der Maase 
den 1. juli 1772 indgik en "Contract" 
med de 9 bønder under Krogerup 
i Mørdrup og de 2 bønder i Øverste 
Torp, som også hørte under Krogerup. 
1 kontraktens indledning hedder det:

Alle i Mørdrup boende 9 Bønder saa- 
velsom de 2 i Øverste Torpen boende 
Bønder bliver for dem og deres Efter
kommere af mig og mine Arvinger for 
Hoveri hermed saa ledes fritagen paa 
følgende Vilkaar.

Herpå følger 5 vilkår:
1. De hidtidige hoveridage bortfal

der, mod at gårdene indgærder deres 
marker med stengærder, hegn eller 
staver. Det gælder for Mørdrup bøn
ders vedkommende især hegnene 
mod Tibberups gårde.

2. Imod at blive fri for hoveriet, 
skulle hver gård for hver Tønde Hart
korn betale 3 Rigsdaler hver kvartal. 
Desuden skulle hver gård betale de 
såkaldte Matriculskatter. De beløb sig 
for gårdene i Mørdrup til tre rigsdaler, 
1 mark og 12V2 skilling. Første rate for
faldt den 25. januar 1773.

3. "Skulde alle foranførte Bønder en
ten i Mangel af prompte Betaling af 
Hoveriets Penge ellerpaa anden Maa- 
de ved Opsætsighed mod mig som 
deres Herskab eller min Fuldmægtig 
bryde denne Contract" så ville de mi
ste deres fæste samt være hjemfalden 
til en efter omstændighederne fastsat 
straf.

4. Hver gårdmand i Mørdrup måtte 
selv hugge så megen gærdsel, som 
han ville på sin egen skovpart, men da 
flere af de andre gårdmænd og hus- 
mænd ikke havde skov selv, så blev 
det tilladt for den ene bonde i Øver
ste Torpen, samt tidligere forvalter på 
Krogerup, Herman Lem i Søbækshuset 
samt for alle husmændene i Mørdrup 
at hugge gærdsel på gårdenes grund 
i Mørdrup. "Dog maa hverken Bønder 
eller Husmænd under denne Posts
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Kort over Tibberup landsby anno 1816.1 selve landsbyen ligger endnu 7 gårde 
- Egegaarden er flyttet helt mod nord tæt ved Howej, der ses til venstre.
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Fortabelse hugge mere end til Gjær- 
denes Renovation fornødent er, og ei 
at brænde eller sælge, hvilket om det 
vorde bevist, er denne Post forbrudt."

5. På den engbund i Mørdrup hvor
på der kunne skæres tørv, blev dette 
tilladt, dog kun til egen fornødenhed 
og på det vilkår, at de ikke ødelægger 
den gode jord samt udjævner de ste
der, hvor de skærer tørv "thi i anden 
Fald bliver denne Tilladelse og tilba
gekaldt. "

Kontrakten blev forfattet i to ek
semplarer og underskrevet af E v. d. 
Maase den 1. juli 1772. Dermed var 
Mørdrups bønder blandt de første, der 
slap for hoveribyrden.

Tibberups bønder løses fra 
hoveriet
Hvorfor der gik 3/4 år før Tibberups 
bønder fik samme frihed for hoveriet, 
må yderligere forskning vise. Men fak
tum er, at først den 25. april 1773 kun
ne v.d.Maase og Tibberup-bønderne 
underskrive den kontrakt, der ophæ
vede arbejdsformen. Denne kontrakt 
indeholdt også 5 punkter, men de var 
ikke helt ens med Mørdrups:

1. Hoveri in natura forlanges eimere 
af Tibberups 8 Bønder, som ere ind
delte i 2 hele og 6 halve Gaarde.

Hidtil havde hver halvgård ydet 1 
slå- eller mejedag, 2 rive- eller bin
dedage samt ansvar for vedligehol
delsen af en 2O.del af hovedgårdens 

ris- eller stengærder. Helgårde ydede 
det dobbelte.

2. For at blive fri for hoveriet skulle 
hver helgård betale 4 rigsdaler 5 mark 
og 4 3/4 skilling hvert kvartal. Halv
gårdene det halve.

3. Såfremt kontrakten ikke blev 
overholdt eller der blev udvist opsæt
sighed mod Krogerups herskab eller 
dennes fuldmægtig, ville kontrakten 
blive opsagt, fæstet afbrudt - og efter 
omstændighederne ville den forma
stelige blive idømt en straf.

4. De 8 gårdmænd skulle på byens 
marker hver især have lov til at skære 
gærdsel til sig selv samt til byens hus- 
mænd. De måtte dog ikke anvende 
gærdselen til brænde.

5. Tillige måtte de gårdmænd, der 
havde udygtig engbund, gerne skære 
tørv, men kun under forudsætning af, 
at de ikke ødelagde den gode græs
bund og at de efterfølgende udjæv- 
nede området.

Flere reformer følger
I de følgende år blev der gennemført 
flere andre store reformer. Således ud
skiftedes overdrevsjorderne i Mørdrup 
i 1776 og selve landsbyens jorder i 
1791. På samme tidspunkt udflyttes 
tre gårde af landsbyfællesskabet, og 
der etableres flere husmandssteder 
i Mørdrup og på jorderne omkring 
byen.

Tibberups 8 gårde blev udskiftet i
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/ 1700-tdHet blev hovbonden i dati
dens moralske og oplysende folkebo
ger ofte skildret som den gudfrygtige 
og lyksalige bonde, der bad og arbe- 
jede og derfor kunne leve i nøjsom
hed. Sådan var idealbilledet i alt fald 
- virkelighedens verden var nok noget 
anderledes.
Billedet her er gengivet fra et tryk ud
ført af Hinrich Luckander i Haderslevi 
1700-tallet.

1775.1 den forbindelse ser det ud til 
at, der er opstået yderligere en gård, 
måske ved deling af en af de oprin
delige helgårde. Desværre er udskift
ningsforretningen for Tibberup tilsy
neladende ikke bevaret, så der er her 
usikkerhed om, hvorledes denne fore
gik i detaljer. En gård, Egegaarden, 
flyttede ud af landsbyen - til de jorder, 
den var blevet tildelt allernordligst på 
bymarken.

Endnu var de dog fæstebønder, d.v.s. 
at de ikke ejede deres egen gård og 
jord. For tilladelsen til at drive gården 
og jorden skulle hver bonde betale et 
beløb til godsejeren på Krogerup.

Kongelig bevilling til at sælge
Denne ordning ophørte dog også - 
men ikke førend i årene 1802-08. 
Forud var dog gået en ansøgning til 
kongen om at måtte sælge ud af bøn
dergodset. Det skete for de fjernere 
liggende "besiddelser" bl.a. Sejerø og 
Nekselø allerede i 1798. Men den 19. 
december 1800 fik Frederik Anthon 
von der Maase, der også havde titel af 
kammerjunker, ritmester ved garden 
til hest samt adjudant for hans konge
lige højhed kronprinsen, også konge
lig bevilling til at sælge bøndergod
set ved Krogerup til fæstebønderne. 
Baggrunden var, at hans stilling som 
militærmand gjorde det meget van
skeligt for ham at føre det fornødne 
tilsyn med gårdens drift. To betingel-
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Frederik Adam Anthon von der Maase 
(1773-1821) var ejer afKrogerup, men 
havde ikke tid til at drive den. Derfor 
begyndte han at sælge bøndergår
dene fra i begyndelsen af1800-tallet.

ser blev dog sat i bevillingen og det 
var, at pengene for salget af gårdene 
skulle deponeres m.h.p. senere indkøb 
af mere velbeliggende jord - samt at 
de frasolgte gårde ikke måtte tillæg
ges andre hovedgårde.

Denne ansøgning har reelt sikkert 
været let at få kongens tilladelse til. 
Frederik von der Maase var jo adju
dant hos den person, der reelt havde 
magten i Danmark på den tid. Chri
stian Vil var ganske vist stadig konge, 
men den tiltagende sindssygdom gjor
de jo, at det var sønnen, kronprins Fre

derik, der var den, der afgjorde, hvad 
kongens skulle skrive under på.

De første selvejere
Det var fæsteren Johan Hansen på By- 
bjerggaard i Mørdrup, der den 1. juli 
1801 som den første kunne kalde sig 
selvejer. Men den næste, der fik mu
lighed for at købe sin egen gård, var 
ikke en tilfældig person. 11798 havde 
kammerherre, ridder og medlem af 
Danske Kancelli, Frederik Moltke fået 
den udflyttede gård fra Mørdrup, kal
det "Rolighed" i fæste. Frederik Moltke 
var svoger til Frederik von der Maase, 
så det kan næppe heller overraske, at 
Moltke er den første, der får mulighed 
for at købe sin gård fri af fæstet un
der Krogerup. Det sker ved et skøde 
dateret 11. juni 1802. Herefter fulgte 
indenfor få år de fleste af Mørdrup og 
Tibberups bønder trop og blev alle 
selvejere.

Dermed var bønderne i Mørdrup og 
Tibberup fri af Krogerups herremænd 
- og kunne nu arbejde efter egne reg
ler og ønsker. Det skabte grundlaget 
for landbrugets storhedstid i anden 
halvdel af 1800-tallet og i første halv
del af 1900-tallet.
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Snekkersten-Skotterup
Sangforening
af Kjeld Damgaard

Med bygningen af Snekkersten Havn i 
årene 1872-78, blev der mere kontakt 
mellem Snekkersten og Skotterups 
fiskere. Nu mødtes man dagligt ved 
havnen, da de fleste af fiskernes akti
viteter var flyttet herhen. Før havnens 
tid, havde man alt sit daglige arbejde 
på stranden lige over for, hvor man 
boede.Her havde fiskerne også deres 
private landingsplads - en stenvase - 
hvor de kunne lægge til med båden 
og tage fiskeredskaberne ombord eller 
i land.

I forbindelse med havnens bygning 
stiftede man også en Snekkersten- 
Skotterup Fiskeriforening i 1877. 
Formålet var, at arbejde for fælles in
teresser samt medvirke til et godt for
hold mellem beboerne og desuden at 
yde medlemmerne og deres hustruer 
dagpenge ved sygdom og bistå med 
lægehjælp. Med dannelsen af Fiskeri
foreningen var et stort savn afhjulpet 
indenfor det faglige og sociale, men 
der manglede noget, som kunne af

løse hverdagens mange pligter.
Det fik en kreds af fiskere til at ind

byde lejets beboere til et møde i kæl
derstuen på Snekkersten Kro den 7. 
december 1878. Formålet med mødet 
var at danne en selskabelig- og under
holdende forening. Mødet resulterede 
i stiftelsen af "Snekkersten-Skotterup 
Sangforening". Allerede samme aften 
meldte der sig mange fiskere til det 
nydannede sangkor. Der var 52 fiskere 
til stede - og de meldte sig alle ind.

Snetterften * Støtterne 
Sangforening

aftjolber bal (Søhbagen ben 21be $Robbr.
fra Æl. 8 liften tit 3 Sporgen i Slotterup 
Æroe§ npe ©anfefal. UbenbtjeSboenbe 
tunne beltage, naar be inbføreS beb et 
SDieblem.

betalingen er 1 Ær. for SReblemnier, 
50 Øre for ©amer, 1 Ær. 50 Øre for 
UbenbpeSboenbe. billetter lunne faae3 
famme ©ag§ Sftermibbag fra Æl. 2 til 5 
i ©totterup Æro. bcftprelfen.

Annonce vedr. sangforeningens bal i 
Skotterup Kros nye dansesal. Annon
cen er fra Helsingør Avis, 17.11.1886.
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Foreningens medlemmer samlet til fotografering i 1903. Bemærk medlemmerne er 
alle iført pænt tøj med emblem og hvide sangerhuer. Fanen er derimod ikke Sangfor
eningens - den tilhørte Fiskeriforeningen. Først i1920 fik Sangforeningen egen fane.

Foreningens første formand var Jens 
Peter Thagesen, men han afløstes al
lerede i 1883 af R H. Brask.

Tanken om en sangforening opstod 
ikke i Snekkersten. Allerede i 1848 var 
Helsingør Haandværker Sangforening 
blevet en realitet, måske som den før
ste i omegnen. Den blev en meget stor 
succes, og havde allerede to år efter 
etableringen ikke færre end 468 med
lemmer!

Til lærer og dirigent for Snekkersten- 
Skotterup Sangkor blev der ansat en 
regimentsmusiker fra Helsingør. Han 
hed Louis Peter Hansen, men blev som 

oftest blot kaldt "Krølle Hansen".
1 dagene 6.-7. august 1882 afholdt 

foreningen en stor fest i i Snekker
stens krohave. Målet var at indsamle 
midler til dannelse af en "Hjælpe- og 
Lånefond". Ved festen indkom der et 
for datiden anseeligt beløb, nemlig 
900,87 kr. Som tak til arrangørerne 
af det store arrangement, udnævntes 
de alle til æresmedlemmer. Arrangø
rerne var orlogskaptajn Johannes Teg
ner, grosserer Lohse, grosserer Holm 
samt købmand Hilligsøe fra Helsingør. 
Til protektor for den nydannede fond 
valgte man marinemaler Carl Baagøe.
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©ncttcrftcn
^an«førenina 

af^olber Slftenunber^olbmng meb 
Støfiftance af dilettanter fra $elfinøør, i 
nelbæbiøt Øjemeb ©ønbaøen ben 27be 
9løøember, ^l. 7, i ©lotterub danfe- 
fat fortil Dmegnenø beboere tnbbtjbe«. 

program: 
é’ftenmtøe ©ange.

^Peer^ ^jertebanfen, 
SJaubcotllemonolog.

glemme batter, 
©aubeøille i 1 Slft.
Emilie ftritfer.

derefter ©al*
Stiletter til Slftenunberljolbningen faaeS 

veb Onbgangen a 50 Øre. danfen be* 
tåled færftilt meb 1 ^rone for en §erre.

Seftgrelfen.

Helsingør Avis den 25. nov. 1887

Siictlcrftcii—(SlDttcni^ 
«SaiitifDreniiia

afljolbcr 9J?affcrabe goftckwnS ©onbag 
fra ftl. 8 9bten i ©fottcniø Siro. sD?cb^ 
lemmer, bcr itfe (tao til Sleftancc oucr 3 
^aanebcr, bove fri ?lbgang meb en dame, 
billetter faa* (joS SMfenren oggorman« 
ben. ©arberole forefinbe^.

 Scf 11) ro I fen.

Helsingør Avis den 31. januar 1891

Siicllcrftcii oo <5Iottcinv 
SoiiOfoicuiiiø

aflolber SOlaflcrabc i Gneltcrften Siro 
ftafteiaUnMflaHbaø SIL 8—3. Sidettcr 
laaS ljo§ § a n f c n, Sfpetgærbe, tø. 
Sin b er fen, éfotteriip, og £. ©benb- 
fen, Gnelterften. Senfcnfi tøarberobe 
forefinbeS. Steftyrelfem

Helsingør Avis den 5. februar 1902

Bestyrelsen i 1883 bestod af for
manden, R H. Brask, kassereren Jan J. 
Schmidt, og bestyrelsesmedlemmerne 
Svend Svendsen, August Andersen 
og Ole Andersen. Ved generalforsam
lingen i januar 1883 vedtoges det at 
ansætte et bud. Man valgte den unge 
Albert Brask, som fik den fyrstelige løn 
af 3 kr om året.

Og så gik det ellers derudaf! i juli 
1883 afholdtes skovtur sammen med 
fiskeriforeningen, i marts 1884 maske
bal på Snekkersten Kro, i september 
1884 aftenunderholdning med opløs
ning og sang til fordel for fisker Jens 
Frederik Jensen "Teglgaard", decem
ber 1884 julebal.

Og sådan gik det år efter år. Men 
der var flere andre arrangementer i 
årenes løb. Bl.a. underholdninger, 
støttearrangementer, maskeballer, 
danseballer o.s.v.

Og hvad angår hjælpe- og lånefon
den, så gav den flere store lån. 1 febru
ar 1887 fik fiskerne Peter Andersen og 
Nicolaj Olsen 600 kr i lån. De skulle be
tale 4% p.a. i rente og de skulle give sik
kerhed i deres ejendomme i Skotterup.

I februar 1888 blev der uddelt af for
eningens understøttelsesfond til træn
gende medlemmer og til enker. Årets 
modtagere var R H. Brask, Svend Olsen, 
Ferdinand Henriksens enke og Henrik 
Andersens enke. De modtog hver 10 kr, 
som blev udbetalt mod kvittering.

Ved generalforsamlingen i februar
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Sangforeningen havde i flere år arrangeret Set. Hans Bål ud for Snekkersten Kro, 
men i 1927 overgik foreningen sig selv. Foreningens medlemmer havde på pæle 
ude i vandet bygget en kopi af det gamle danske orlogsskib "Dannebroge". Ski
bet var fyldt med kvas og grene. Skibet skulle brændes af Sankt Hans aften, men 
p.g.a. en kraftig pålandsvind blev det udsat en uge. I forbindelse med arrange
mentetsolgte foreningen dette postkort - efter tegning af marinemaler Hf Arnesen.

1895 gik foreningens mangeårige 
formand, P H. Brask af - og i stedet 
valgtes bådebygger Lauritz Svendsen 
til ny formand. Brask blev dog i denne 
forbindelse udnævnt til æresmedlem.

Ved mødet i januar 1898 vedtog man 
at yde fisker Ludvig Petersens enke 35 
kr fra hjælpefonden. Ludvig Petersen 
var død i ung alder efterladende en 
ung enke med kun små midler.

11899 blev Christian Olsen formand 
og foreningens bud var nu Sophus 
Børgesen, der fik 6 kr om året i løn 
samt fri adgang til foreningens sam
menkomster.

1 de følgende år ydes der fortsat 
lån, bl.a. fik fisker William Jensen i 
november 1901 et lån på 200 kr. Som 
kautionist tiltrådte bådebygger Lau
ritz Svendsen. Et lån til elektriker C. L.
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/1938 kunne foreningen fejre sit 60 års jubilæum. Dette skete ved en stor fest på 
Hotel Gefion i Espergærde. Herses både kormedlemmer, ledsagere og andre gæster.

Jensen på 100 kr i 1904 blev dog al
drig indfriet, og kautionisten snedker 
Hobel kom til at hænge på dette.

1 juli 1909 var der arrangeret fælles 
udflugt med Nordbanen til Hillerød 
for at bese Frederiksborg Slot. Efterføl
gende var der kaffebord og fællesspis
ning på gæstgivergården "Sjælland" 
med 1 varm ret og koldt bord til en 
pris af 2 kr pr kuvert. Derpå var der et 
par timers dans, og endelig blev der 
marcheret til toget med musik i spid
sen. 1 bestyrelsesprotokollen noteres 
det, at bestyrelsen mødte forholdsvis 
ædru!

1 1920 begyndte man at afholde 
en årlig tilbagevendende sommer
fest med dystløb og vandpantomine i 
samarbejde med fiskerne - i virkelig
heden var dette de første havnefester 
på Snekkersten Havn. Samme år den 
11. december indviede foreningen 
ved en festmiddag på Hotel Gefion i 
Espergærde, foreningens nyerhver
vede fane.

Set. Hans aften i 1927 afbrændte 
foreningen en fregat, som marine- 
maler Wilhelm Arnesen havde givet 
tegningerne til. Arnesen holdt selv 
en storslået tale fra skibets dæk in-
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Når foreningens medlemmer optrådte 
skulle medlemmet bære dette em
blem, som dog havde en lidt anden 
udformning i foreningens første år.

den afbrændingen. Sangkoret sang i 
den anledning bl.a. Johan Halvorsens 
"Der stod sig et Slag udi Kogebugt". 
Herefter sattes ild til fregatten - en af
brænding, der fulgtes af flere tusinde 
tilskuere.

Under besættelsen opstod et be-

Snekkersten ■ Skottenip 
Sangforening 

afholder

Efteraars=Koncert 
med Assistance af Koncertsanger 
Hr. Asbjørn Overgaard 
Søndag den 25. Okt. Kl. 8 
paa Snekkersten Hotel. Etter Kon
certen BAL tli Kl. I.

im —j— .. «

Annonce fra Helsingør Dagblad 
den 24. oktober 1925

greb, der kaldtes alsang. Sangfor
eningen afholdt allerede et sådant i 
Egebæksvang i september 1940, men 
det følgende år var arrangementet 
endnu større. Begrebet alsang var en 
slags protest mod den tyske besæt
telse, men da Snekkersten-Skotterup 
Sangforening afholdt sit sangstævne 
og sommerfest den 20. juli 1941 frem
stod det som et arrangement, der var 
arrangeret til fordel for hjælpefonden.

Udover eget kor medvirkede også 
andre kor, nemlig "Lyren", "Euterpe", 
"Tubal Kain" samt "Helsingør Haand- 
værker Sangforening". Blandt de san
ge, der blev sunget som alsang, var 
"1 Danmark er jeg født", "Hvor smiler 
fager den danske Kyst" og "Den dan
ske Sang”. Der blev lagt vægt på det 
danske ved den lejlighed.

Efter besættelsesperioden, hvor for-
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Fra 
omkring 
1942 
forsøgte 
Sangfor
eningen at 
indsamle 
penge til 
at bygge 
eget hus. 
Der blev 
derfor 
bl.a. solgt 
mærkater 
som dette. 
Huset blev 
dog aldrig 
en realitet. SANGFORENING? BYGGEFOND

FE BORDING KBHVN MJERKAT NR 1234
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Snekkersten-Skotterup Sangforenings 70 års jubilæum i 1948 blev foreningens 
sidste. Året efter blev foreningen nedlagt. På billedet ses sangkoret som det 
så ud i jubilæumsåret. Bagerst fra venstre ses: Gunnar Petersen, Louis Duve 
Hansen, Svend Aage Jensen, Richard Olsen, en ukendt, Otto Nilsson, Gunnar 
Jacobsen. Forreste række fra venstre: Ib Hakman, Aage Jørgensen, Johannes 
Børgesen, dirigenten Rosenkilde Larsen, Aksel Kristensen, Andreas Rudbeck 
samt Erik Larsen.

eningen fik en opblomstring bl.a. med 
alsangstævnerne, faldt interessen for 
foreningen efter krigen. 11948 kunne 
man fejre 70 års jubilæet, men på ju
bilæumsbilledet var der kun 14 san
gere - ikke meget i forhold til tidligere. 
Og i 1949 nedlagdes sangkoret.

Materialet til denne artikel er ho
vedsagligt indsamlet af nu afdøde 
Christian Sørensen.
Flere af illustrationerne stammer 
dog fra Kjeld Damgaards Arkiv.



38

Hvad en skoledreng opleve
de fra 1943 til 1948 i Tikøb
Jeg boede de første 12 år af mit liv i landsbyen Tikøb i Nordsjælland lidt øst 
for Esrum Sø. Her begyndte jeg min skolegang, her oplevede jeg krigsårene, 
befrielsen og efterkrigstiden med alt hvad det indebar af oplevelser, som har 
indprentet sig. Det er erindringerne om fem af disse årjeg her har nedskrevet. 
To et halvt år på hver sin side af 4. maj1945. I forsøget på at huske næsten 70 
år tilbage, er jeg flere gange taget til Tikøb og gået byen igennem på kryds og 
tværs, fotograferet kendte steder, huse og gårde, for senere derhjemme at få 
hukommelsen på gled. Mine gamle lege- og skolekammerater lever Ikke mere. 
Om det er lykkedes er op til læseren at vurdere.
Sådan skriver Peter Kalko, nu bosiddende i Maarum Tinghuse og meget ak
tiv i lokalhistorien for den nuværende Gribskov Kommune. Tidligere var Peter 
Kalko bosiddende i Birkerød, hvor han i en periode tillige var borgmester.

af Peter Kalko

Det er den 4. maj 1945. Klokken er 
næsten halv ni om aftenen. Min mor 
og jeg har lige tændt for radioen. Min 
far har lagt sig med influenza. Nu be
gynder den tyske støjsender, den tager 
til i styrke, så ved vi, at vi har stillet 
rigtigt ind. Præcis klokken halv ni ly
der morsesignalet - da-da-da-dum. 
Som spejder ved jeg at det er tegnet 
for V, og at V står for Victory - sejr. 
Et øjeblik efter overdøver en kendt 

speakerstemme støjsenderen: "Her er 
London. BBC sender til Danmark". Vi 
lytter til nyhederne om de allieredes 
fremgang på alle fronter, men plud
selig afbrydes nyhedsstrømmen. Der 
bliver en kort pause, men så kommer 
speakeren igen: "l dette øjeblik med
deles det, at feltmarskal Montgomery 
har oplyst, at de tyske tropper i Hol
land, Nordvesttyskland og Danmark 
har overgivet sig. Jeg gentager ..."
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Fotografiet viser mit barndomshjem - Søgaard i Tikøb. Ejendommene set nedefra mod 
nord er posthuset, skomagerens ejendom med værksted ud mod vejen og slagter Ni- 
kolajsens stuehus. Fotografiets datering er 1946. Søgaards avlsbygninger: Nederst i 
billedet og yderst til højre ses det lange hønsehus, på tværs ovenover er svinestalden. 
Ovenover ligger kostalden og bagved laden m.m.

Min mor styrter op ad trappen til min 
far og råber: "Tyskerne har overgivet sig. 
Krigen er slut!”.

Jeg når dårligt nok at reagere, før 
hun kommer tilbage og siger "Skynd 
dig Peter, kom med. Vi skal ud og hejse 
flaget”. Det tog ikke mange øjeblikke 
før Dannebrog gik til tops på Søgaard 
,og lidt efter flager det meste af Tikøb. 
Den aften var der ingen, der tog hen
syn til flagreglen om, at man ikke fla
ger efter solnedgang. Så gik min mor 
i gang med at rive de forhadte mørk

lægningsgardiner ned og tænde lys i 
hele huset.
Søgaard og dens beboere
Næste dag mødte fire frihedskæmpere 
op og bad om at tale med min far. Han 
lå stadig i sengen. Hans jagtgevær 
stod ladt og parat ved hovedgærdet - 
for en sikkerheds skyld. Han tog imod 
frihedskæmperne i soveværelset. De 
kom for at få lov til at benytte hans bil. 
De fik nøglerne, og jeg så beundrende 
til da de fire bevæbnede frihedskæm
pere med armbind kørte ud af porten
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på Søgaard. Nu skulle der fanges Hi- 
poer. Hipoerne var danskere, der var 
gået 1 tysk tjeneste som hjælpepoliti 
(Hilfs Polizei) - dem havde vi ikke me
get tilovers for.

Jeg var ni trekvart år gammel, da 
befrielsesbudskabet den aften lød 
i radioen. Jeg boede sammen med 
mine forældre og mine to søskende - 
Annette og Marianne - på en gård i 
landsbyen Tikøb i Nordsjælland. Sø
gaard var en mellemstor gård. Her var 
både heste, køer, grise og høns. Der 
var karle og piger til at hjælpe ude og 
inde. Søgaard var et helt lille samfund 
med 8-10 personer til middag hver 
dag klokken tolv. Varm mad midt på 
dagen. Næsten altid grød som forret, 
det lagde en god bund. Selvom jeg gik 
i skole, spiste jeg varm mad hjemme 
klokken tolv. Der var ikke længere, 
end at jeg kunne nå hjem i det lange 
middagsfrikvarter. Tilbage til næste 
time i skolen sad mætheden i kroppen 
efter en gang sødgrød og frikadeller 
med stuvet hvidkål, men jeg fik da 
både lært at læse, skrive og regne. Det 
med at skrive ottetaller voldte mig dog 
besvær, jeg kunne ikke få tallet til at 
blive en helhed, men lærer Jørgensen 
viste mig, hvordan jeg kunne sætte en 
lille bolle ovenpå en stor - ligesom en 
snemand. Den teknik benyttede jeg i 
flere år.

Der boede også andre end karle og 
piger på Søgaard. I hovedbygningen 

boede en ældre dame på aftægt. Hun 
fulgte med, da gården blev solgt, og 
mine forældre flyttede ind. Hun var 
mor til den tidligere ejer - Holger Jen
sen, som havde den store vindmølle, 
der lå lige nord for gården. Hun boede 
i et par beskedne værelser, men havde 
i sin tid, da hendes mand levede, boet 
på hele gården. Hun blev kaldt "Den 
gamle fru Jensen". En dag da jeg er på 
besøg hos min kammerat - doktorens 
Erik - spørger hans mor mig, hvordan 
fru Jensen har det. Jeg svarer, at jeg 
mener, den gamle fru Jensen har det 
godt. Eriks mor fortæller mig, at hun 
ikke kan hedde den gamle fru Jensen, 
men den ældre fru Jensen. Jeg går 
hjem til mor og fortæller, at fru Kiel- 
berg kalder hende den ældre fru Jen
sen og undrer mig over det - når hun 
nu hedder den gamle fru Jensen. Min 
forstående mor ændrede ikke hendes 
navn.

l en tilbygning mod vest boede me
nighedssygeplejerske frk. Kramer. 
Hun cyklede hver dag ud i omegnen 
og besøgte syge og gamle. Det var 
hendes mission her i livet. Jeg blev en 
gang imellem budt indenfor i hendes 
lejlighed, her var umådeligt rent og 
lugtede af sæbe. Selv var hun i krid
hvid og stivet sygeplejerskedragt. Der 
var noget meget rent over hende. I 
vindueskarmen lå der forskellige sten, 
hvor der med sort tusch var skrevet 
navnene på de byer og steder, hun
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havde besøgt. Det havde jeg ikke set 
før. Min far kunne fortælle en frygtelig 
historie om frk. Kramer. En dag hun 
var ude på sygebesøg, kørte hun på 
cykel ned ad den stejle Svalebakken 
fra Harreshøj mod Tikøb. Pludselig 
så hun i et syn Jesus på himlen over 
sig. Denne åbenbaring fik hende til at 
slippe styret med begge hænder, med 
det resultat at hun styrtede. Det var 
en meget forslået frk. Kramer der den 
dag kom hjem til Søgaard.

Kvægholdet
En gård var en herlig tumleplads for 
en dreng. Her var masser af plads, 
dyr og folk. Der sker altid noget lige 
udenfor døren. Noget der optog mig 
meget, var køerne. Jeg havde udvalgt 
mig den kønneste og mest omgænge
lige og givet hende navnet Gudmor. 
Hun blev passet og striglet efter alle 
kunstens regler, når hun var på stald 
i vinterhalvåret. Var jeg og mine lege
kammerater tørstige, malkede vi hen
de i en sodavands-patent-flaske, som
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vi bagefter lukkede til og lagde ned i 
det store hestetrug med vand til afkø
ling. At drikke egen håndmalket mælk 
var en ren fornøjelse. Fed og lækker 
og ikke som det tynde sprøjt, der i dag 
hedder let- og minimælk.

På et tidspunkt blev gårdens be
sætning af røde malkekøer erklæret 
tuberkelfri. Det indebar, at mælken 
kunne sælges direkte til forbrugerne 
ved stalddøren efter kun at være cen
trifugeret for snavs og afkølet. Ved 
aftenstid efter malkningen valfar
tede Tikøberne til Søgaard med deres 
blå emaljerede spande for at få dem 
fyldt op med en eller to liter frisk u- 
skummet børnemælk - som det hed. 
Næste dag kunne de så skumme et 
tykt lag gul fløde af mælken. Mælken 
blev brugt til at drikke eller til grød, 
som var hverdagsspise hos de fleste. 
Eller man "satte tykmælk op" ved at 
hælde noget af mælken i en tallerken 
eller to og sætte dem op på øverste 
hylde i spisekammeret, hvor katten 
ikke kunne komme til. Et par dage 
efter var tykmælken klar med et sejt 
lille lag gul fløde på toppen. Et godt 
måltid diysset med revet rugbrød og 
puddersukker.

Ovre hos doktor Kielbergs kogte de 
den tuberkelfri børnemælk for at sik
re, at alle bakterier var fjernet. Var jeg 
på besøg og fik tilbudt et glas mælk, 
turde jeg ikke sige nej. Det var jo vores 
mælk! Men den kogte mælk smagte 

rædselsfuldt. Jeg fortalte min mor 
,hvad de havde gjort ved vores dej
lige mælk. Hun syntes, det var synd 
at ødelægge den friske og sunde bør
nemælk. Jeg gav hende stiltiende ret.

Julegrisen
Enhver gård med respekt for sig selv 
havde grise. Vi havde 8-10 stykker. Til 
eget brug og til salg. Nok holdt jeg af 
køerne og ikke mindst Gudmor, men 
grisene var noget særligt. Man kunne 
næsten lege med dem. Min interesse 
for det kloge dyr gav mig tilnavnet 
Peter Gris. Jeg tog det som en kompli
ment.

I begyndelsen af december blev 
der sendt bud til den lokale slagter 
- Charles Jensen - nu skulle der slag
tes en julegris på Søgaard. Han kom 
sammen med sin slagtersvend. Grisen 
blev hevet ind i biyggerset, hvor van
det i gruekedlen i fon/ejen var varmet 
godt op. Så blev jeg smidt ud. Min mor 
mente, det var for stærkt for en dreng 
på 8 år at overvære henrettelsen af en 
gris, men jeg snød hende ved at holde 
døren på klem. Jeg måtte simpelthen 
have det hele med. Grisen skreg, da 
den blev stukket i halsen. Blodet flød 
- og så var den død. Blodet løb ned i 
en spand, der blev rørt rundt i det, for 
at det ikke skulle koagulere. Der skulle 
jo gerne komme gode blodpølser ud af 
det til jul. Den døde gris blev vippet op 
i det skoldhede vand af tre-fire mand,
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og så gik man i gang med at skrabe 
hår og skidt af den.

Slagtningen var i gang og varede 
det meste af dagen. Min mor og køk
kenpigerne hjalp til med at skære ud 
og salte ned, så kødet kunne holde sig. 
Dybfryseren var endnu ikke opfundet. 
Julen var for alvor begyndt, selvom 
der stank af blod, indvolde og beskidt 
varmt vand.

Julen på Søgaard
Dagene gik langsomt. Det var lige
som, det aldrig blev jul, men så ende
lig på juleaftensdag kom morfar med 
rutebilen. Jeg hentede ham nede ved 

kroen. Nogen ville måske sige kirken. 
De lå selvfølgelig lige over for hinan
den. Lidt senere på eftermiddagen, 
når mørket var faldet på, gik mine 
forældre, mine to søstre, morfar og jeg 
ned i Tikøb Kirke hvor præsten, den 
indremissionske Frøkjær-Jensen, holdt 
en dundertale fra prædikestolen ret
tet mod alle dem, der kun kom i kirke 
juleaften. Jeg konstaterede, at hans 
dundertale ikke hjalp, for næste år 
gentog han den samme klagesang. Et 
par dage før juleaften havde præsten 
været oppe i Tikøb Skole, hvor vi sko
lebørn var samlet i gymnastiksalen. 
Her fortalte han os bl.a., at Jesus var
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død under korsets tegn. Den samme 
prædiken genbrugte han juleaften, og 
da han med sin tordenrøst fra prædi
kestolen udbrød: "Under hvilket tegn 
døde Jesus"? Svarede jeg højt og ty
deligt på hans spørgsmål: "Ved korsets 
tegn!” Det blev der talt meget om den 
jul, og min mor var lidt stolt over sin 
kvikke søn, der havde tilladt sig at 
åbne munden midt under præstens 
prædiken. Det var sikkert både første 
og sidste gang, at der blev tovejskom
munikeret i den kirke.

Hjemme igen gik vi til bords. Først 
fik vi risengrød med mandel, sukker 
og kanel. Hertil hvidtøl, der var tappet 
over på en kande fra den store 5 liters 
flaske. Det blev også kaldt stakit-øl på 
grund af, at glasflasken var beskyttet 
af træstave. Så kom gåsen på bordet 
med grankrans om sin mave og fine 
hvide papirmanchetter på den neder- 
ste del af lårbenet. Gåsen blev ser
veret med brunede kartofler, rødkål, 
hjemmelavet ribsgele og kraftig sovs. 
Gåsens mave var fyldt med æbler og 
svesker. Et festmåltid som gik igen 
hver jul. Ikke noget med at ændre på 
traditionerne!

Nu nærmede det store øjeblik sig, 
hvor dobbeltdøren ind til havestuen 
blev lukket op, men først gik far der
ind for at tænde lysene på juletræet. 
Karlene, der alle boede på gården, og 
pigerne i køkkenet kom ind i spise
stuen og stod lidt forsagte op ad væg

gen og ventede spændt på, hvad der 
skulle ske. Karlene havde vandkæm
met deres hår og skrubbet sig lyserøde 
i ansigtet. Pigerne stod og glattede 
forklædet med deres hænder. Endelig 
gik dørene op, og træet strålede i al 
sin pragt. Vi tog alle hinanden i hæn
derne, gik rundt om træet og sang de 
kendte julesange - "Dejlig er den him
melblå", som min mor holdt så meget 
afog "Højt fra træets grønne top" hvor 
jeg altid blev lidt flov, når mit navn 
blev nævnt: "Peter har den gren så 
kær."

Det varede en evighed, før vi havde 
sunget os igennem alle sangene - 
syntes jeg. Men nu var vi færdige, og 
nu skulle der deles gaver ud. Min mor 
formanede os om at gemme til-og-fra- 
kortet sammen med gaven, så hun se
nere kunne se, hvem der havde givet 
hvad. Det var trange tider under kri
gen med mangel på det meste, hvilket 
resulterede i flere bløde pakker med 
sokker, huer, vanter, strømper m.m.. 
Jeg kunne straks føle uden på pakken, 
om den var blød og dermed uinteres
sant. Gaven blev hurtigt givet videre 
til min mor med ordene: "Den er til 
dig, mor". Karlene og pigerne fik hver 
en nyttig gave og trak sig derefter til
bage til køkkenregionerne. Et fad grød 
blev sat op på loftet, og ved selvsyn så 
jeg næste morgen, at grøden var spist. 
Nissen havde været der. Så var den tro 
bestyrket.
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Historien om Milan
Som barn i Tikøb mærkede jeg ikke 
meget til krigen, som rasede i den store 
verden. Her var fredeligt og trygt. Alle 
kendte hinanden. Jeg kunne færdes 
lige sikkert på fortovet som på lande
vejen. Biler var et meget sjældent syn. 
Kun hestevogne kørte på vejen, og 
dem var der god tid til at undvige. Der 
var så fredeligt, at vi kunne spille fod
bold på tværs af vejen. Vi brugte vores 
og genboens indkørsler som mål. Dog 

var læderfodbolden skiftet ud med en 
oppustet svineblære, som vi havde 
"hugget" på Nikolajsens slagtergård. 
Det fungerede, selvom "bolden" var 
både vind og skæv og var svær at 
ramme målet med. Men det gjaldt for 
begge hold, så det gik helt fint. Læder 
var en mangelvare, men så lavede vi 
vores egen fodbold.

1 Nikolajsens slagtergård var der 
også en svinestald. 1 den ene ende af 
stalden var der et rum der blev brugt
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Den gik senere i arv til de to mindre søstre 
- derfor ser den noget slidt ud.

til beboelse. Her boede en gammel sø
mand, som havde sejlet på de syv have 
og gået i land i 1939. Han hed Milan, 
og han kunne fortælle sømandshisto
rier, og så bandede og svovlede han, 
så det var en ren fornøjelse. Når Tikøb 
fik besøg af omvandrende skærslibere, 
undlod disse ikke at besøge Milan, 
og det gik ikke stille for sig. Min mor 
havde nærmest forbudt mig at besøge 
Milan, men det var svært at lade være.

Under sin seng havde han en spand 
med forstenede søpindsvin, indtør

rede søstjerner og søheste samt kon
kylier. Tog jeg en konkylie op til øret, 
kunne jeg høre brændingen fra fjerne 
strande.

Mange år senere fik jeg fortalt denne 
historie af en mand som var gift med 
Inger; hun havde i min barndom væ
ret kokkepige på Søgaard. Han havde 
personligt kendt Milan:

Da Milan var kommet op i årene og 
kunne fornemme, hvor det bar hen, 
opsøgte han præsten i Tikøb - den 
stærkt indremissionske pastor Frøkjær- 
Jensen. Præsten tog imod ham og 
tænkte, at når en gammel sømand 
og ungkarl som Milan kom til ham, 
var det nok, fordi han ville skrifte sine 
ungdoms synder. For set ham i kirken, 
havde han aldrig. Mon ikke han gik 
og rugede over et eller andet, som han 
nu mente, det var på tide at komme 
ud med. Præsten bød ham på plads 
i stolen foran sit store skrivebord, så 
ham stift i øjnene, foldede sine hvide, 
bløde hænder og sagde salvelsesfuldt: 
"Min gode mand, kender han Jesus fra 
Nazareth"? Milan blev overrumplet 
over spørgsmålet, sad lidt og virrede 
med hovedet, hvorefter han svarede: 
"Neej, ham har jeg aldrig mødt - men 
jeg kender én oppe i Gilleleje". Nu 
var det præstens tur til at blive over
rumplet så han spurgte direkte, hvad 
der var Milans ærinde. "Joeh, ser De 
hr. pastor, jeg kommer som bare for 
at spørge hr. pastoren, om jeg ikke til
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sin tid kan blive begravet med ryggen 
mod kirkemuren, det skulle jo ligesom 
være mere sikkert". Nu var det præ
sten, der virrede med hovedet - og 
Milan fortsatte: "Jeg skal ikke være til 
megen ulejlighed på kirkegården, så 
præsten kan bare lade grave et hul 
i jorden, spidse mine fødder og stille 
mig lodret ned"!

1 mange år stod der en beskeden 
gravsten op ad kirkegårdsmuren mod 
øst - kun med græs omkring. Indskrif
ten var der ikke gjort meget ud af, der 
stod kun MILAN.

Selvforsyning
Landsbyen Tikøb hvilede i sig selv, 
alt, hvad man behøvede, var indenfor 
rækkevidde. Det var i øvrigt svært at 
komme til Fredensborg eller Helsingør 
med offentlige transportmidler, hvis 
man skulle gøre indkøb der. De fleste 
varer var rationerede og kunne kun 
købes mod at aflevere rationerings
kort, men det var de voksnes problem. 

Ikke mit. Meget af det, vi i dag anskaf
fer os uden at tænke over om det kan 
købes, var dengang slet ikke til at få 
for penge. Men da jeg f.eks. ikke kun
ne huske, hvordan rosiner, chokolade, 
appelsiner og bananer smagte, var det 
slet ikke noget savn. Jeg følte ikke, at 
jeg manglede noget. Skulle jeg bruge 
et søm, fandt jeg et i sømkassen, hvor 
der lå bøjede og rustne brugte søm. 
Så var der kun tilbage at få det rettet 
ud med en hammer. Intet blev smidt 
ud, alt blev gemt og genbrugt under 
en eller anden form. Byens losseplads 
med det prægtige navn Kongedam
men besøgte vi drenge jævnligt for at 
se, om der skulle være noget, vi kunne 
bruge. Det var der sjældent - meget 
sjældent.

Alle familier havde en køkkenhave 
med kartofler, kål, porrer, grønkål 
(som kunne holde sig vinteren igen
nem) og meget mere. Grøntsager 
købte man ikke hos købmanden! 
Frugtbuske af enhver art og æble- og 
pæretræer var ligeledes standard. Al 
denne hjemmeavl gav som resultat, 
at man spiste havens frugter, når de 
var modne. Tomater sent på sæso
nen, agurker lidt tidligere og æbler og 
pærer til efteråret. Mange æbler blev 
gemt til vinteren. Rabarber blev brugt 
blandt andet til rabarbergrød tidligt 
på sommeren, så kom jordbærrene 
i juni og blev til jordbærgrød måske 
strakt med lidt rabarber, solbærrene
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blev til en stærk og kraftig solbærgrød 
ofte blandet med hindbær og ribs. 
Sidst på sommeren stod der æbleg
rød på menuen, intet gik til spilde. Alt 
blev spist. Som supplement til alt det 
grønne, frugt og æbler havde flere fa
milier en gris gående i udhuset. Den 
fik lidt madrester, skummetmælk og 
gruttet korn fra møllen, så den var 
klar til at blive slagtet ved juletid. Vi 
levede simpelthen af det, der groede 
og var omkring os. Alle slags gryn blev 
til grød suppleret med grøntsager, kar
tofler og lidt kød. Lidt mere kød til dem 
der arbejdede hårdt. Al mad blev til
lavet på et stort brændefyret komfur. 
Kød og fisk blev næsten altid kogt, 
meget sjældent stegt på en pande. 
Og så spiste vi rugbrød i tykke skiver. 
Hvis de var lidt for tykke spurgte vi, 
om vores hest Lotte havde fødselsdag. 
Aldrig har nationen været sundere!

Men vi skulle være endnu sundere, 
så hver morgen fik vi en stor skefuld 
levertran. Det foregik på følgende 
måde: Mine to søskende og jeg blev 
stillet op på række i køkkenet. Jeg for
rest fordi jeg var ældst. Min mor hen
tede en stor brun flaske i det kølige 
spisekammer. Det var flasken med tor
skelevertran! Rigtig, ægte, harsk og 
ildesmagende torskelevertran. Så tog 
hun en stor spiseske og gjorde sig klar 
til at hælde det i os. Min mindste sø
ster protesterede jævnligt over, at hun 
skulle have lige så meget som jeg.

Hun mente at en teskefuld måtte være 
nok til hende, men her hjalp ingen 
kære mor. Der var en hel skefuld til 
hver. Det værste var ikke at få det ind i 
munden, værre var det, når man efter 
en længere pause så sig nødsaget til 
at synke det. Smagen af det fedtede 
og trannede oliestads blev hængende 
- ikke bare i munden, men langt ned 
i halsen og helt ned i bunden af spi
serøret. Min forstående mor gav os så 
hver en halv skive rugbrød. Det tog 
det værste af smagen. Men pinslerne 
var ikke overstået. 1 første time i sko
len skete det ofte, ja næsten dagligt, 
at mellemgulvet trak sig sammen og 
leverede en bøvs med en kraftig tran
net eftersmag som en slags forsinket 
morgenhilsen.

Apropos det med årstiderne, så hav
de jeg meget nemt ved at holde styr 
på sommer og vinter. Om sommeren 
fik vi vattæpper, om vinteren dyner, 
om sommeren skiftede min mor ud til 
lette lyse sommergardiner. Om vinte
ren var der mørke tykke velour gar
diner for at holde kulden på afstand. 
Om sommeren skinnede solen næsten 
altid, og om vinteren var der sne. En
kelt og let for en ti års dreng at forstå.

Det kunne ske, at vores forældre 
skulle bort, som det hed på landet. 
Det kunne være et aftenbesøg hos 
nogen bekendte, så var vi børn alene 
hjemme med vores unge pige. Det 
kunne være smedens Ellen. Så kom
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der lidt lækkert frem hen på aftenen. 
Nu skulle der røres æggesnaps. En 
æggeblomme til hver i en kop med 
sukker. Hvis man havde tålmodighed 
og rørte længe nok til sukkeret var 
rørt ud, havde man den lækreste og 
helt fløjlsbløde æggesnaps, som man 
kunne blive helt salig af at spise med 
en teske. Et andet lækkeri var en halv 
skive rugbrød smurt med smør, hvor 
der blev hældt sukker henover.

Smedje og mølle
Vedligeholdelse og reparationer kla
rede man selv på gårdene, men skulle 
arbejdshestene have nye sko, var sme
den parat. Smedjen lå lige midt i Ti- 
køb. I høsten havde smeden travlt med 
at reparere selvbindere og andre høst
maskiner. Han mødte op på cykel - på 
gården eller i marken - med en kasse 
på bagagebæreren til sit værktøj. Han 
var det lille samfunds altmuligmand. 
Jeg fik engang loddet en lille møtrik 
på en af mine Teknobiler af metal. Det 
har nok været en af smedens mindre 
opgaver. Spændende var det at kom
me på besøg og se ham håndtere det 
gloende jern og hamre en hestesko i 
facon. Han kunne svinge en hammer. 
Ham havde jeg respekt for.

1 byen var der to møller. De lå lige 
ved siden af hinanden. Den ene var 
motordrevet og den anden var en 
vindmølle. Her kunne bønderne af
sætte deres korn, få det malet til mel

Tikøb Vindmølle

eller få det gruttet til svinefoder.
Møller Møller, sådan blev ejeren af 

Tikøb Motormølle kaldt, var min bed
ste legekammerat Villys far. Han dyr
kede sin egen tobak. Udenlandsk to
bak kunne man ikke få under krigen. 
Han gødede sine tobaksplanter med 
indholdet fra latrintønden. Det fik os 
drenge til at sige - uden at han hørte 
det - at når møller Møller lyger sin to
bak, så lugter der af lort i hele Tikøb!
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Mangler der noget?
Det skulle måske lige være lidt un
derholdning. Den kunne findes på 
Tikøb Kro. Her var krostue, keglebane 
og værelser for rejsende. Men det var 
krosalen, der havde min interesse, det 
var her, jeg kom. Den var udsmykket 
med store vægmalerier med motiver 
fra sangen "1 skoven skulle være gil
de”. Det var billeder, jeg aldrig blev 
træt af at se på. Træt kunne jeg ellers 
godt blive af at gå til dans i krosalen. 
Det var frøken Liitken fra Helsingør, 
der kom og hersede med mig og de 
andre børn. Hendes mor spillede på 
klaveret, det skulle hjælpe lidt på for
ståelsen af de svære trin. Jeg syntes 
ikke, det var morsomt, særligt når 
hun tog mig hårdt i armen for at få 
mig drejet rundt i takt. Jeg tror, jeg fik 
min aversion mod at danse på Tikøb 
Kro. En aversion der har fulgt mig 
hele livet. Men der skete heldigvis 
andre ting på kroen. Hvert år, tred
je juledag, arrangerede T1F (Tikøb 
Idræts Forening) juletræ. Alle byens 
børn mødte op og dansede omkring 
træet og sang, så godt de kunne. 
Bagefter fik hver af os udleveret en 
papirpose med lidt godter og et æble. 
Det var en fest, der blev husket og talt 
om. Men allerbedst var dilletantfore- 
stillingerne, når byens og omegnens 
karle og piger spillede naive og let
forståelige stykker ,hvor handlingen 
var til at finde ud af. Alle Tikøbs børn 

blev sammen med beboerne på al
derdomshjemmet inviteret gratis til 
generalprøve en lørdag eftermiddag. 
Alle mødte op og klappede og hujede 
og råbte "ismand", når de kyssede 
hinanden på scenen. Vi kendte jo alle 
de medvirkende, hvilket gjorde det 
endnu sjovere. Med måneders mel
lemrum kom der en såkaldt "Lille-bil- 
bio" til Tikøb. Så skulle vi ned og se 
film. Altid danske film. Det bedste vi 
vidste, var når Ib Schønberg og Chr. 
Arhoff var med, så var der noget at 
more sig over. Også dengang skulle 
man gøre noget genialt for at trække 
kunder til sig. Engang da der skulle 
vises film på kroen, havde en fotograf 
bevæget sig rundt i Tikøb og fotogra
feret alle de børn, der rendte og lege
de på fortov og vej. Han fortalte os, at 
han næste dag ville vise de billeder 
han havde taget af os som lysbilleder 
før selve filmen. Det tog kegler. Alle 
børn i byen gik i biografen den dag 
- både for at se sig selv og de andre.

Min mor var igennem flere år for
mand for Tikøb Husmoderforening. 
Hun arrangerede foredrag i krosalen 
for foreningens medlemmer. Mest 
spændende for mig var det, når det 
var en eventyrer, der havde rejst i ek
sotiske lande, der kom og fortalte om 
sine rejser og viste lysbilleder og film. 
Det kunne sætte en drengs fantasi i 
gang.

Vi så også frem til de årlige "Luft-
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Tikøb Kro fotograferet omkring 1930 - her foregik den lokale underholdning.

gynger", hvor en trup af fremmede 
karle kom og satte luftgynger op. 
Luftgyngerne bestod af en eller to 
"både". Det var så meningen, at kæ
resten skulle sidde ned og karlen stå 
op i gyngen og sætte den i kraftigere 
og kraftigere bevægelse. Han fik kun 
lidt hjælp af "luftgyngemanden" i 
starten og måtte så selv klare resten. 
Det var særlig skønt, når det var en 
stærk karl om bord, og pigen hvinede 
og skreg, når båden kom i svingnin
ger og kom højere og højere til vejrs. 
Og så var der telte med spilleautoma
ter. Man vekslede til spillemønter og 
prøvede lykken - tit uden held. Men 

næste dag om formiddagen listede vi 
derned og sneg os ind i teltene, me
dens luftgyngefolket sov. Her ledte vi 
efter spillemønter, som de ivrige og 
måske berusede gæster havde tabt. 
Det gav af og til resultat. Så kunne vi 
spille lidt med dem. Der var også ski
veskydning med luftbøsser. Der blev 
brugt pile med farvede hår. Vi kunne 
aldrig ramme plet og havde "skyde
manden" mistænkt for at have klip
pet lidt af hårene i pilens ene side så 
den ramte ved siden af centrum.

Tikøb Frimærkeklub
Penge var ikke noget, jeg kendte me-
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get til. Lommepenge var et ukendt 
begreb, men jeg mente, at lidt penge 
mellem hænderne skulle man have - 
og nød lærer som bekendt nøgen kvin
de at spinde. 11944 gik jeg i 2. klasse. 
Mine to klassekammerater, møllerens 
Villy og tømrerens Ole fra Harreshøj og 
jeg samlede på frimærker. Hvad var 
så mere naturligt end at starte en fri
mærkeklub -Tikøb Frimærkeklub. Jeg 
lod mig kåre til formand og Villy blev 
kasserer. Alle kunne blive medlemmer, 
også dem der ikke samlede på frimær
ker. Det var hele fidusen. Det kostede 
25 øre om måneden at være medlem. 
For de penge, der kom ind i medlems
kontingent, blev der købt frimærker til 
de aktive medlemmer. For at stimulere 
kassebeholdningen blev der solgt lod
sedler å 10 øre. For at holde de pas
sive medlemmer orienteret om, hvad 
vi foretog os, blev der udsendt et be
skedent medlemsblad, inden der var 
gået et halvt år havde klubben opar
bejdet et overskud på ikke mindre end 
5 kroner og 57 øre. Til sammenligning 
kostede en lille, aflang og rund vanilje 
is 10 øre i udsalget på Tikøb Mejeri.

Skædderen og sydamen
Selv om de fleste levede af det, de selv 
producerede, var der ting til den daglige 
husholdning, som man ikke selv kunne 
klare. F.eks. sukker, salt, sæbe o.s.v, 
men det kunne købes lokalt i Tikøb. Hele 
to købmænd, en brugs(forening), en 

slagter og et udsalg på det lokale mejeri 
sørgede for de daglige fornødenheder. 
En skomager reparerede og forsålede 
vores slidte sko. Skrædderen, der boede 
henne ved skolen, sørgede for at vi fik 
"nyt" tøj. Han og hans svende tog sig af 
at sy mig en frakke af min fars gamle 
aflagte. Skulle der sys noget af nyt stof, 
måtte man selv komme med det. Meget 
af mit tøj var syet om af noget brugt. 
Der var en egen stemning hos skrædde
ren. Et par svende sad oppe på et langt 
bord i skrædderstilling og syede. Skræd
deren selv stod og pressede det færdige 
arbejde med et stort tungt strygejern af 
jern. Der lugtede varmt og vådt.

Men det var åbenbart ikke nok kun 
at have den lokale skrædder. Hvert år 
kom der en sydame og indlogerede 
sig på Søgaard. Hun hed frøken Bjer
ring. Hendes opgave var i løbet af en 
uges tid at sy nyt tøj til os og lappe det 
gamle. Noget tøj blev syet om, hvis vi 
var vokset fra det. Det brugte blev al
drig smidt ud. Nyt tøj blev syet af gam
le lagner og af, hvad min mor ellers 
kunne finde af stoffer i sine gemmer. 
Nyt stof var ikke til at opdrive. F.eks. 
blev der taget et stykke stof ud af det 
nederste af skjorten bag på og brugt 
til nye manchetter og krave. Så blev 
der syet et tilfældigt stykke stof ind 
på ryggen. Det så festligt ud - bagfra. 
Frøken Bjerring sad hele dagen i 
vores legeværelse og syede, klip
pede, tog mål af os og prøvede det
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Vejen fra Fredensborg med Tikøb Posthus, foto primo 1940'erne.

på os. Symaskinen snurrede, og jeg 
måtte finde andre steder at være. 
Hun havde, hvad man kaldte familiær 
status. Det vil sige, at hun spiste sam
men med os til alle måltider og sad 
sammen med mine forældre i stuen 
om aftenen og konverserede. Hun 
havde sikket et håndarbejde mellem 
hænderne ligesom min mor, der be
nyttede lejligheden til at stoppe et utal 
af hullede strømper. Uvirksomme var 
de aldrig. Frøken Bjerring var altid 
velkommen. Ikke kun fordi hun kunne 

sy, men også fordi hun kom med friske 
nyheder om husførelsen og livet på de 
større gårde og fra de finere hjem i by
erne, hvor hun lige havde været. Det 
gav ligesom et pust og ny inspiration 
fra den store verden uden for landsby
ens snævre rammer.

Post, telefon og læge
Den lille by havde sit eget postkontor 
og sin egen telefoncentral. Telefoncen
tralen var noget for sig selv. Vi havde 
på Søgaard "telefon Tikøb nummer
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9" - nemt at huske. Centralen lå i et 
lille hus nede ved Kongedammen tæt 
på vejen. Det gjorde, at telefonistin
den fra sit vindue kunne følge med 
i, hvem der kom og gik på vejen og 
via sit job følge med i, hvad der ellers 
skete i byen. En dag, da mine foræl
dre havde inviteret doktor Kielbergs 
til middag, var de ikke kommet til 
det aftalte tidspunkt. Min mor ville så 
ringe til dem for at høre, om de blev 
forsinket. Det var ikke ualmindeligt at 
en praktiserende læge blev kaldt på 
sygebesøg dag og nat ude på landet. 
Hun ringer op og får centralen i røret 
og beder om at tale med doktor Kiel- 
berg. Det var helt almindeligt, at man 
nævnte abonnentens navn og ikke te
lefonnummeret. Damen på centralen 
meddeler, at hun lige har set hr. og fru 
Kielberg gå forbi udenfor for et øjeblik 
siden, så de måtte nok være fremme 
om fem minutter. Se det var service.

Knud Kielberg var praktiserende 
læge med konsultation og bopæl i Ti- 
køb. Var jeg syg og lå i sengen kom 
han på sygebesøg og tilså mig. Jeg 
husker, at han bad mig åbne mun
den .hvorefter han holdt min tunge 
nede med en "tør” træspatel. Så skul
le man sige Ah - hvorfor og om det 
hjalp, husker jeg ikke. Det hændte, at 
jeg skulle vaccineres, det foregik hos 
ham. Der lugtede stærkt af æter og 
kamfer - helt ud i venteværelset. Det 
lettede ikke ligefrem på stemningen.

Knud Kielberg, 
læge i Tikøb fra 
1928

men det hjalp, når man kom ind til 
ham. Midt på bordet stod nemlig en 
meget stor papæske udformet som en 
kæmpekaramel. Den var fyldt med 
flødekarameller. Efter stikket fik man 
et par stykker. Doktor Kielberg, som 
han blev kaldt i byen, havde en lille 
sort bil, som han brugte til at køre på 
sygebesøg i. Som læge fik han tildelt 
lidt benzin, men i slutningen af krigen 
hørte det op. Det havde han forudset. 
Ude i haven havde han gravet et an
tal metaltønder fyldt med benzin ned 
i jorden og gemt dem til trange tider. 
Det vidste flere af os børn, men vi hav
de lært at holde kæft.

Det var ikke altid, at lægen blev 
tilkaldt. Min mor kurerede mig f.eks. 
mod "hård mave” med figensaft. Den 
smagte godt, men den blev kun givet 
ved særlige lejligheder. Mod "ondt i 
maven" var kuren altid tynd havre
suppe med frugtsaft og måske et par 
tvebakker. Min mor havde en stand
ardprocedure, når jeg mente, at jeg
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fejlede noget: "Ræk tungen ud så jeg 
kan se den". Var den grå med belæg
ning, var det tegn på, at der kunne 
være noget galt. Hvad det var, blev 
jeg aldrig klar over.

Besættelsestiden
Tilbage til det med at holde kæft, kun
ne jeg også holde tæt med en mere 
alvorlig viden. En dag kom en tysk 
soldat på cykel oppe fra Gurrehus til 
mejeriets udsalg i Tikøb for at købe 
ind her. Han stillede sin cykel op ad 
hegnet og geværet ved siden af. Det 
skulle han ikke have gjort, for en stor 
knægt havde set ham sætte geværet 
fra sig udenfor sammen med cyklen 
og gå ind i mejeriudsalget. Han su
sede forbi på sin cykel, snuppede ge
været og kørte i rasende fart væk fra 
stedet. Han blev vores helt. Vi vidste 
hvem han var, og at han boede i et lille 
hus hos sin mor i Tikøb Skovhuse. Den 
hemmelighed kunne vi også holde på. 
Ikke engang til mine forældre fortalte 
jeg, hvad jeg vidste.

En dag i begyndelsen af oktober 
måned 1943 blev jeg kaldt ind til en 
to-mandssnak med min far. Jeg stod 
foran hans skrivebord, og han fortalte 
mig, at vi fik besøg af to meget gamle 
mennesker fra København. Et jødisk 
ægtepar som kun skulle blive hos os et 
par dage. De skulle videre til Gilleleje 
for derfra at blive sejlet til Sverige. Jeg 
blev meget alvorligt indprentet, at jeg 

under ingen omstændigheder måtte 
sige noget til nogen som helst. Jeg 
holdt tæt. Men det kunne have gået 
helt galt. Til mine forældres skræk var 
de to gamle jøder en dag væk. De var 
gået en tur ned gennem Tikøb. Det gik 
heldigvis godt. Ingen havde åbenbart 
bemærket det. De to gamle sagde til 
min far, da han forklarede dem, hvor 
farligt det var for dem, hvis de var ble
vet angivet: "Jamen, vi har jo aldrig 
gjort noget forkert". Et par dage efter 
kom de med båd til Sverige fra Gil
leleje, og mine forældre kunne ånde 
lettet op.

Ny skole
1 1944 mente mine forældre, at jeg 
skulle skifte skole. Det blev til den 
private M. Mørks Skole i Hillerød. Hel
digvis fulgte tre af mine lege- og klas
sekammerater fra Tikøb med til skolen 
i Hillerød - møllerens Villy, tømmerens 
Ole og doktorens Erik. Var der fire som 
nu holdt sammen, var det os.

For at komme til Hillerød cyklede vi 
først til Fredensborg, hvorfra vi tog to
get. Da vinteren kom, tog vi hele turen 
frem og tilbage i rutebil med genera
tor. Benzin var der ikke noget af. For at 
skabe "gas" til at køre på, skulle der 
fyres op undervejs med små stykker 
bøgetræ. Jeg tror ikke, den kørte me
get over 30 km i timen, så det tog sin 
tid at komme frem og tilbage. Selve 
rutebilen var en ældre Opel Blitz, der
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På dette foto fra omkring 1935 kører bussen fra Tikøb mod Fredensborg. Om det var 
den bus, der senere fik gasgenerator er dog usikkert. Bygningen til venstre er Tikøb 
Mejeri, hvor Peter Kalko kunne købe en ispind til 10 øre.

afgjort havde set bedre dage. Den var 
næppe gået gennem et bilsyn i dag. 
En vintermorgen med sne og is på ve
jene måtte rutebilen give op ved foden 
af den store bakke ved Danstruplund. 
Alle skolebørn af begge køn blev gen
net ud og sat til at skubbe bag på. Så 
lykkedes det at forcere bakken og køre 
videre. 1 det tidlige forår 1945 gav 
rutebilen op, og vi måtte igen op på 
cyklerne og cykle til Fredensborg og 
derfra tage toget sammen med cyklen. 
Der gik først tog tilbage fra Hillerød 
sent om eftermiddagen, så vi cyklede 

de 16 km hjem til Tikøb efter skoletid. 
Selv i dag på en moderne letvægtscy
kel med syv eller enogtyve gear ville 
man næppe byde et barn den dag
lige cykeltur. Jeg havde fået en cykel 
af min far i slutningen af krigen. Det 
var en gammel brugt herrecykel uden 
gear. Den var selvfølgelig alt for stor 
til mig, men det blev der rådet bod 
på. Sadlen blev rykket frem på stan
gen og pedalerne blev "forhøjet" med 
et par træklodser. Så var jeg lykkelig. 
Det gav frihed at eje en cykel. Dække- 
ne var møre og slangerne ligeså. Det
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hændte, at dækket revnede. Så tog 
man et lille stykke gummi fra et gam
melt kasseret dæk og lagde det ind i 
revnen mellem dækket og slangen, så 
slangen ikke kunne bule ud. Et stykke 
høstbindegarn blev bundet rundt om
kring stedet og så kørte vi videre. Så 
længe det varede.

"Kun tyskere må man hade"
En dag under krigen sad vi fire Tikøb- 
drenge i det kolde tog på vej hjem fra 
Hillerød - der var ikke kul til opvarm
ning - og tegnede med fingrene i dug
gen på ruden. Vi tegnede en slagsce
ne, hvor engelske fly bombede tyske 
kampvogne. Der var ingen tvivl om, 
hvor vores sympati lå. Det foregik på 
den måde, at når de engelske bomber 
ramte deres mål, viskede vi den tyske 
kampvogn væk med hænderne. Al
les ausradiert! Vi var ret opstemte og 
sikkert også højrøstede, for lidt inde i 
slaget kom togkonduktøren og gjorde 
os diskret opmærksom på, at der var 
passagerer med toget, som ikke var på 
vores side. Vi slettede hurtigt hele sce
neriet, så alle beviser var væk.

1 skolen startede vi dagen med fælles 
morgensang. Det var ofte sange, som 
besættelsesmagten havde forbudt. 
F.eks. "Det haver så nyligen regnet. 
Frø af ugræs er føget over hegnet". Vi 
var helt klar over at "ugræs" var de ty
ske soldater - eller "de grønne" som vi 
kaldte dem på grund af deres grønne 

uniformer. De hed også "græshopper” 
- grønne og altfortærende. Vores klas
selærer fru Krohn havde vi i religion. 
En dag gennemgik hun De Ti Bud 
for os og fortalte, at man ikke måtte 
hade sine medmennesker. Hvorefter 
hun tilføjede: "Kun tyskerne må man 
hade". Intet under at vi børn helt for
stod, hvad der var sort, og hvad der 
var hvidt!

1 religionstimerne skulle vi bl.a. lære 
salmevers udenad. Det var svært, fordi 
de var skrevet i et gammelt og uforstå
eligt sprog, som jeg ikke forstod meget 
af. Og nogen forklaring fik vi ikke af 
læreren. Heldigvis kunne vi også få 
noget sjovt ud af det. F.eks. sang vi 
med høje klare barnestemmer: "Giv 
os Gud en Kalvetunge" - Det vidste 
vi, hvad var, det gav mening. Der var 
dog et vers afen helt anden slags, som 
vi kunne udenad og skrålede i vilden 
sky. Det var på melodien "Lili Marlen" 
og lød sådan:
Først så ta 'r vi Gåring ved hans vinge
ben
Og så ta'r vi Goebbels og slår ham 
mod en sten
Så hænger vi Hitler i en strop
Ved siden af von Ribbentrop 
Så er de rent til grin 
De fire nazi svin.

En dag efter skoletid da Villy og jeg 
leger sammen, finder vi på en effek
tiv krigsleg. Vi tager en kæp i hånden
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og slår løs på brændenælderne, men 
døvnælderne lader vi stå. Brænde
nælderne var tyskerne, og døvnæl
derne var englænderne. Joh, vi havde 
forstået, hvad det drejede sig om.

Få dage efter befrielsen forlod ty
skerne Horserødlejren. Vi drenge fik et 
tip om, at tyskerne skulle have efter
ladt flere interessante ting. De skulle 
være efterladt på en lille losseplads 
lige overfor lejren - udenfor indheg
ningen. Vi drog hastigt derop på vores 
cykler uden at orientere vores foræl
dre. Skulle vi have fat i sagerne, skulle 
det være nu, inden andre havde fået 

færten. Det gav bonus.
Jeg kørte beriget hjem med en intakt 

stålhjelm, en gasmaske, et pistolhyl
ster af læder m.m. Det kunne alt sam
men bruges i vores lille private "hær".

Men det var heldigvis ikke krig og 
besværligheder, der prægede hele 
min barndom. Da jeg kom til Mørks 
Skole i Hillerød i 3. klasse, blev jeg sat 
ved siden af en pige. Vi delte skolepult 
og bænk.

Hun hed Line og havde et par tyk
ke lange gule fletninger, dem kunne 
jeg ikke lade være at trække lidt i. 
Det bedste var, at hun ikke blev sur.

Søgaard - foto
grafereti 1961
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Kalvehavehus
- et husmandssted
af Kjeld Damgaard

11791 blev Mørdrup landsby udskiftet. 
D.v.s. at dens jorder, som hidtil havde 
ligget i små aflange striber som gjorde, 
at alle gårdene havde lige stor andel i 
den gode og den dårlige 
jord - disse jorder blev 
nu lagt sammen, så hver 
af byens 9 gårde fik sine 
jorder samlet enten rundt 
om gården eller i en vifte
form (stjerneudskiftning).

Navneforvirring
Tre af gårdene flyttede ud 
af landsbyen. Men ud
over gårdene var der også 
fire husmænd i Mørdrup 
landsby. Et af disse hus
mandssteder med jord, 
lå indtil udskiftningen 
i selve landsbyen, men 
den flyttede også ud. 
Husmandsstedet kaldtes 
Kalvehavehus - men nok 
kun efter udflytningen 
- fordi det jo var navnet 
på det sted i Mørdrups

Mellemvang, som husmandsstedet fik 
tildelt. Dens oprindelige navn Kalle- 
haugehuus er siden hen blevet taget 
op igen - og ejendommen er i nyere tid 
blevet kaldt Kollehaugehus.

Ejendommen, der indtil da havde

På dette kort fra 1898 er Kalvehavehus tegnetsom to vin
kelhuse. Den oprindelige ejendom er den sydligste, me
dens den nordlige del først opførtes omkring 1897. PI = 
Plørdrupvej, K = Kystbanen, JA = Jernbane Allé - den 
blev uofficielt i de første år kaldt Piertinsvej.
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Kalvehavehus i 1949 - inden udstykningerne. Adressen er nu Jernbane Alle 16 B.

været en fæsteejendom under Kroge- 
rup Gods, blev i 1806 købt til selveje.

Indtil 1896 blev dette areal drevet 
som landbrug, men det år overtog et 
konsortium ejendommen "Kollehauge- 
hus”. Konsortiet blev ledet af den kø
benhavnske tømrermester Victor Mer- 
tins, som efter en ombygning faktisk 
flyttede ind i ejendommen.

På det tidspunkt var en stor del af 
ejendommen imidlertid blevet ekspro
prieret til den nye bane mellem Klam- 
penborg og Helsingør (Kystbanen), 
og konsortiet som havde opkøbt ejen
dommen, har derfor tænkt at kunne 
udstykke området til villaer. Hvis de 
havde tænkt, at de ville blive lette at 
sælge fordi de kom til at ligge tæt ved 
en station, så må de i første omgang 
være blevet skuffede. DSB ønskede 
nemlig ikke at anlægge en station her 
- og var i øvrigt længe i tvivl om, hvor
vidt den skulle ligge i Tibberup - hvis 

der overhovedet skulle være en. Først i 
1898 kom der en holdeplads.

Beskrivelse af ejendommen
1 1894 blev ejendommen beskrevet i 
forsikringsarkivalierne som en trelæn
get ejendom:
- et stuehus, stråtækt, 9 fag
- stald og lade, stråtækt, 12 fag
- et svinehus, stråtækt, 5 fag
i alt forsikret for ca 4.500 kr.

11899 er ejendommen blev forandret: 
- et stuehus i syd, stråtækt
- en villa i nord, paptag 
- et udhus i vest, stråtækt 
- et stuehus i øst, paptag.

Det kan være vanskeligt at få hold 
på, hvilke bygninger der består, men 
i korthed betød det, at omtrent halv
anden længe af den oprindelige lille 
landbrugsejendom var blevet revet



61

Den del af ejendommen, der blev opført i 1890'erne, og som senere blev en selvstændig 
ejendom (Jernbane Alle 14). Den blev nedrevet i 1980, hvorefter 4 nye huse opførtes.

ned - og i stedet var der op
ført nordøst for den oprinde
lige en ny ejendom, som lå 
tættere på den nuværende 
Jernbane Allé.

Denne sidste ejendom blev 
senere en selvstændig ejen
dom med adressen Jernbane 
Allé 14, medens det oprinde
lige Kollehaugehus havde nr 
16.

Ejere:

1896-1930 Anna og Victor 
Mertins

1930-1953 fru Annette Morville 
f. Møinichen

1953-1958 dir. H. J. 0 Rohde
1958-1959 dr. Imm. Strand
1959-1984 red. Erik Høgsbro 

Holm
Nu: Margit og Carsten Sundø

På dette nutidige kort er indtegnet hvilket areal, der 
hørte til husmandsstedet, Kalvehavehus. Selve ejen
dommen er markeret med rødt.
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Møder og arrangementer
Søndag den 25. august 2013:

Byvandring 
i Snekkersten
Turen, der starter fra den gamle stati- 
onsforplads i Snekkersten (Snekkersten 
Stationsvej) og slutter samme sted va
rer ca 2 timer og guides af lokalhistori
ker Kjeld Damgaard. På turen fortæl- 
les bl.a. om den gamle Guldlistefabrik, 
om posthuset og om flere villaer.

Tid og sted: søndag den 25. august 
2013 kl 14.00 ved den gamle Snek
kersten station.

Tirsdag den 17. september 2013:

Siriuspatruljen
Vi starter sæsonen med et foredrag 
om Siriuspatruljen. Den tidligere chef 
for Siriuspatruljen Rasmus Rohde 
fortæller om årets gang med Sirius i 
Nordøstgrønlands barske og vilde na
tur. Foredraget er krydret med histo
risk indsigt, små anekdoter, smukke 
billeder og korte filmfrekvenser.

Tid og sted: tirsdag den 17. september 
2013 KL: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Søndag den 22. september 2013:

Byvandring 
i Mørdrup
Turen starter ved Bybjerggaards gamle 
svinehus (hjørnet Mørdrupvej/Howej). 
Et par timers spadseretur gennem den 
gamle Mørdrup landsby med glimt af 
historien bag de gamle gårde og hus
mandssteder, herunder også flere af 
de forlængst forsvundne. Vi kigger ind 
bag facaden et par steder undervejs 
og forsøger at forestille os situationen, 
da Mørdrup udgjorde det befolknings
mæssige tyngdepunkt på hele Sydky
sten. Guide på turen, der varer 2 timer, 
er lokalhistoriker Kresten Tommerup.

Tid og sted: Søndag den 22. septem
ber 2013 kl 14.00

Tirsdag den 22. oktober 2013:

Medicin - fra vrøvl til 
videnskab
Året er 1645. På bordet i Københavns 
nye anatomiske teater ligger liget af en 
ung kvinde, som netop er henrettet for 
hor. For første gang i Danmark bliver et 
menneske dissekeret foran et publikum
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af lærde og fornemme tilskuere. Klaus 
Larsen (f.1951) er journalist på "Uge
skrift for læger" og forfatter til medicin
historiske bøger. Senest udgav han den 
meget anmelderroste "Dødens Teater" 
om lægevidenskaben i Danmark fra 
begyndelsen af oplysningstiden og til 
1840. Foredraget er beretningen om 
medicinens og kirurgiens første skridt, 
før den moderne lægevidenskab tog 
form. Beretningen understøttes af en 
mængde sjove, makabre og tankevæk
kende billeder fra samtiden.

TID og STED: tirsdag den 22. oktober 
2013
kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 19. november 2013:

Kan man bo på 
Rundetårn?
Det får vi svar på denne aften. Runde
tårns opsynsmænd har haft forskellige 
opgaver gennem tiderne. De ældste 
kaldtes tjenere, portnere, tårnvægtere 
og opsynsmænd. Senere blev de kaldt 
inspektører.
Cand. mag. i musik og dansk, Erling 
Krog har i sin barndom boet i lejlig
heden øverst oppe i Rundetårn, hvor 
hans far var inspektør. I foredraget vil 
der blive vist billeder fra bl.a. lejlighe
den, og Erling Krog vil supplere med 
at fortælle om tårnets opbygning og 

historie. Foredraget vil blive krydret 
med et par sange om Rundetårn.
TID og STED: tirsdag den 19. novem
ber 2013
kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 17. december 2013

Juleafslutning
Denne aften afvikler vi vort traditio
nelle julehyggemøde med æbleskiver 
og solbærrom samt portvin. Aftenens 
program vil som sædvanlig omfatte 
julesalmer og -sange, lidt kulturelt og 
- ikke at forglemme - den populære 
historiske quiz under ledelse af Kjeld 
Damgaard.

Tid og sted: tirsdag den 17. december 
2013
Kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek

Tirsdag den 21. januar 2014:

Som de morede sig i 
Helsingør!
Majbritt Bager, der er museumschef 
for Helsingør Kommunes Museer vil 
fortælle om teater- og selskabslivet i 
1800-tallets Helsingør.

Tid og sted: tirsdag den 21. januar 
2014KI.: 19.15 på Espergærde Biblio
tek.



At ligge på landet
Ärogenberggaarb libet ober t SRiil fra- ^el= 

finger er gibfebe ©g makbe 93«relftr met eller ubm 
Støtten fordommer og Sinter at faae for en billig 
Seje tneb Slbgang til £augen, tillige lan btlommeS 
alle lanblige ^robucter paa ®tebet famt ^efte og 
SJogn lan faaeS naar forlange^ til 9lfbe«pttelfe.. SWan 
Mager at benoenbe (tg i JErpHeriet.. ^aa famme 
Sleb lan i Sommer belommeö 'for familie togt 
Sanb og globe famt S«relfer til 2lfbenpttelfe.

Begrebet at ligge på landet - at have en sommerbolig er 
ældre end man måske skulle tro. De første permanente 
landliggere dukkede op i 1790’erne i Helsingørs omegn. 
Det var ingen tilfældighed. Øresundstolden og de mange 
inden- og udenlandske købmænd og klarerere havde en 
større indkomst end gennemsnittet. Desuden kendte flere 
af disse idéen fra udlandet. Flere købte ligefrem gårde og 
lystejendomme, som de så beboede i nogle få sommermå
neder. Andre nøjedes med at leje sig ind i ejendomme, der 
havde en vis komfort. Som f.eks. på Krogenberggaard, som 
den 9. maj 1826 havde indrykket denne annonce hvori til
bydes gibsede og malede værelser med adgang til haven.
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Krogen
berggaard 
forandrede 
sig ikke 
væsentligt 
fra 1826 og 
indtil bran
den i 1998.
Dette foto er fra december1973, endnu med den oprindelige 
hovedbygning, som havde set sådan udsiden 1700-tallet.
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