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MEDLEMSBLAD FOR

HISTORISK FORENING
FOR ESPERGÆRDE OG OMEGN

"Møllebakken"
i Tibberup

Den tidligere "Efterskolen Øresundes hovedbygning,
kaldet "Møllebakken" er i fare for at blive revet ned.
Læs på side 3 om stedets spændende historie fra
sommerhus til efterskole.

Læs også i dette nummer:

Side 26: "Huset med uret" i Rørtang
Side 30: Bryggerfamilien fra Skotterup
side 36: Barndom i Tinkerup i 40'erne
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Per Christiansens fiskerisamling
Omkring 1980 forærede arkitekt Per Christiansen sin omfattende samling af
fiskeriredskaber, både og arkivalier vedr. kystfiskeriet til Helsingør Kommune.
Modydelsen var, at Helsingør Kommune stillede et hus til rådighed til formålet,
og da Helsingør Kommune havde erhvervet Flynderupgaard, blev det stedet.
Per Christiansen fik frie hænder til at indrette et museum i den østre bygning
ved hovedbygningen på Flynderupgaard. Her indrettede han alt fra montrer til
en fuldt rigget båd. Og det gjorde han rigtig godt, faktisk så godt, at museet blev
besøgt rigtig meget i de følgende år - og fik en pæn omtale i diverse historiske
medier.
Så længe Per Christiansen levede, var der ingen, der tænkte på at ændre på
samlingen. Men nu er der gået over 10 år, siden han døde, og samlingen står
stadig som den blev sat op for 32 år siden.
Og ærligt talt er der løbet meget vand i stranden siden da. Ikke mindst på
det tekniske område, men også på det museale område. 1 dag er der langt flere
muligheder for at gøre en udstilling levende, interessant og medrivende. Se blot
på hvorledes det er lykkedes at få Handels- og Søfartsmuseets noget støvede
udstilling flyttet mange, mange trin op ad skalaen i det nye Søfartsmuseum i
Helsingør. Her er de mange nye muligheder m.h.t. lyd, lys og billeder udnyttet
på en rigtig flot og interessant måde.
Det vil være oplagt at se på, om man ikke på samme måde kunne finde lidt
ressourcer til at nyindrette Fiskerisamlingen, så den i bogstaveligste forstand
bliver moderne. Folks interesse i at gå på museum bliverjo ikke befordret, hvis
det er den samme udstilling, der står der i årevis. Lad os få noget nyt frem fra
magasinet. Lad os se nogle andre billeder. Brug projektorer og vis film på en
væg. Sæt nyt lys, så man ikke går i halvmørke. Brug QR-koder - det vil tricke
unge mennesker til at undersøge og få mere at vide. Brug en computer til et rele
vantspil eller konkurrence. Skriv nye tekster, som er større og kortere, så flere vil
læse dem. Skab mere luft mellem genstandene - så bliver det mere indbydende.
Og ikke mindst: Skift udstillingen ud medjævne mellemrum. Eller lav særudstil
linger i den ene ende af lokalet, så der hele tiden er noget nyt at se.
Per Christiansen ville næppe heller synes om at se sit værk sygne hen og ikke
blive besøgt. Så hvad venter vi på?

Kjeld Damgaard
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Fra sommerhus
til efterskole
Historien om "Møllebakken", som nu er i fare for at
blive revet ned til fordel for moderne byggeri.
af Kjeld Damgaard

Vejen, der gik (og stadig går) gennem
området i Tibberup fra nord til syd,
er jo den nuværende Gammel Strand
vej. Denne vej har eksisteret i mange
århundreder, men dog sikkert først
for alvor fået betydning i slutningen
af middelalderen, hvor faren for over
fald fra søværts side blev mindre. Med
indførelsen af Øresundstolden lovede
de danske konger nemlig til gengæld
at fjerne al sørøveri og andre ulovlig
heder fra Øresundsområdet. Det førte
også til, at der kunne etableres små
faste fiskersamfund helt ude ved ky
sten. Det havde man ikke turdet før
den tid. Men vejen langs kysten hav
de især betydning for trafikken mel
lem København og Helsingør. Mest
trafik foregik ganske vist ad søvejen,
men der var også brug for at trans
portere på landjorden.

Gamle vejnavne
Vejen er næppe blevet kaldt Strand
vejen før i starten af 1800-tallet. Før
den tid kaldtes den forskellige navne,
hvoraf ingen dog var officielle: "Den
store Landevej", "Adelvejen", "Helsingørvejen” og "Sandvejen". Sidst
nævnte betegnelse refererer formo
dentlig til den slette tilstand, vejen
oftest var i. Der var jo ikke tale om
en egentlig anlagt vej. Vejen gik der,
hvor landskabet og underlaget til
sagde, at det var lettest og nemmest.
Det betød, at den slyngede sig uden
om vådområder, skrænter og andre
forhindringer.
Arealet, hvor senere ejendommen
"Møllebakken" blev bygget, var
egentlig blot en stribe mark på vand
siden af den del af Strandvejen, der
løb langs stranden nedenfor Tibberup
landsby. Hvor meget og hvor længe
denne stribe jord har været dyrket
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Det svenske brohoved blev i dagene efter landgangen udbygget til en veritabel feltbefæstning med bastioner, løbegange og grave, således som det fremgår af dette udsnit
af et samtidigt svensk stik. Møllebakken ligger mellem Q og R på tegningen.

er ikke kendt, men det ser ud til, at
den har været dyrket i slutningen af
1600-tallet, hvor matriklen fra 1681
beskriver "Strandvangen", som den
del af Tibberup bys jorder, der stræk
ker sig fra landsbyen og ned til stran
den. Denne vang er opdelt i 12 åse,
som igen hver især var opdelt i agre.
Hver ås havde et navn og måske er
det netop arealet på vandsiden af ve
jen, som blev kaldt "Lang Sand Aa
sen". Det kan dog også være "Backe
Aasen”. Begge beskrives nemlig som
åse, hvor agrene strækker sig i syd
nord retning. Og det ville jo give mest
mening på dette sted.

Tibberup Mølle
Tibberup Mølle, som endnu i dag
knejser majestætisk på toppen af
den bakke, som allerede i 1681 kald
tes "Møllebjerg", må være opført
første gang i perioden mellem 1681
og 1700.11681 er der nemlig ingen
mølle - selvom navnet "Møllebjerg"
jo antyder, at der måske tidligere har
været en. 1 år 1700 ved vi, at der var
en. Det år sætter den svenske kong
Carl den 12., nemlig en invasions
styrke i land lige nedenfor Tibberup
Mølle. Det kan undre, at man fra
svensk side valgte at gå i land lige
nedenfor en høj kystskrænt, der alt
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andet lige må have
været nemmere at
forsvare fra dansk
side, end hvis man
havde gået i land
på det flade stykke
lige nord for Møl
lebjerg. Men må
ske det var et godt
pejlemærke for de
svenske skibe?

Invasionen i 1700
Under alle omstæn
digheder fandt in
vasionen sted her,
og selv om Frederik
Rostgaard med en
mindre styrke og
nogle få kanoner
forsøgte at stoppe
den svenske hær,
lykkedes det ikke,
bl.a. fordi den kø Kortet viser området, hvor ejendommen "Møllebakken" lig
benhavnske kom ger i dag - markeret med rødt. Kortet er tegnet i 1857.
mandant ikke turde
afgive styrker til
bombardement af de danske stillin
forsvaret, da han frygtede et angreb ger langs kysten mellem Tibberup
på selve København. Så, der hvor nu
Møllebjerg og Babyloneskoven ved
ejendommen "Møllebakken" ligger,
Humlebæk. I den sammenhæng gik
må vi tro at nogle af de hårdeste kam Tibberup stubmølle i øvrigt op i luer.
pe mellem svenskerne og danskerne De danske styrker var stærkt under
netop foregik i sommeren 1700. Selve legne, men sinkede dog landgangen
landgangen startede mellem kl. 5 og
bl.a. på grund af et effektivt rytteri
6 om eftermiddagen den 4. august samt nogle få kanoner. De danske
1700. Forud var gået et voldsomt styrker måtte dog trække sig tilbage,
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På dette maleri af Vilhelm Petersen fra 1837 ses Strandvejen, der løber over bakken

med Tibberup Stubmølle til højre. Lige overfor bygges senere "Møllebakken".

og svenskerne kunne etablere et bro
hoved fra Møllebjerget i nord til nuv.
Tibberupgaardsvej i syd. Da dagen
var forbi havde svenskerne landsat
flere tropper, men endnu intet rytteri.
Dagen efter blæste det op til storm og svensk forstærkning blev umulig.
En ekspeditionsstyrke på 2.000 mand
var sendt fra København, men vendte
om ved Rungsted, da de fik at vide, at
svenskerne allerede havde etableret
et brohoved.
Svenskerne fik derfor fred til at ud
bygge brohovedet yderligere. Den
9. august kunne svenskerne atter
overføre nye tropper og ikke mindst

rytteriet. 1 alt 15.000 mand stod nu
i brohovedet. Selvom hovedstyrken
rykkede mod København den 21.
august blev brohovedet ved Tibbe
rup ikke opgivet. Brohovedet med
den nordlige flanke netop hvor villa
"Møllebakken" ligger i dag var en ve
ritabel fæstning helt frem til den 4.
september 1700, da de sidste sven
ske tropper forlod dansk jord - ikke
mindst på baggrund af et voldsomt
pres fra England og Holland.

Yderligere byggeri
På den tid lå der næppe andre ejen
domme på eller ved Møllebjerget end
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møllen. Det fremgår i alt fald ikke af
de kort og tegninger, som er bevaret
af området under den svenske besæt
telse. Men i løbet af 1700-tallet bli
ver der bygget to gårde på arealet.
Den ene tjente som møllegård, men
var ikke den gård, som i dag kaldes
Tibberup Møllegård. Den første møl
legård lå på vandsiden af Strandve
jen og kaldtes i senere tid for "Christiansminde”. Ejendommen findes
endnu og har indtil for nylig været
en del af Efterskolen. Bygningerne er
naturligvis ikke de oprindelige, men
møllegården lå lige ud for vejen til
Tibberup (den nuværende Tibberup
Møllevej). Den anden gård - på land
siden af vejen - var derimod en al
mindelig landbrugsejendom - og fik
først status af møllegård, da en søn af
den gamle mølleejer i 1832 overtog
Tibberup Mølle. Han boede nemlig
på den anden gård, og siden er den
blevet kaldt "Tibberup Møllegaard”.
Gårdejeren
Den oprindelige møllegård (Christiansminde) blev nu en landbrugsejen
dom, som i slutningen af 1800-tallet
kom i familien Mauritzens eje. Og nu
begyndte en ny æra. Langsomt, men
sikkert blev der taget hul på en udvik
ling, der for altid skulle ændre hele
kystens karakter. Allerede i 1870'erne
var der blevet udstykket enkelte
byggegrunde langs den nuværende

Gammel Strandvej. Men især efter
1897, da Kystbanen blev en realitet,
kom der gang i udviklingen. Med
Kystbanen blev der nemlig mulighed
for at komme frem og tilbage til Kø
benhavn på en nem og hurtig måde.
Tidligere havde man også kunnet bo
på landet, men en daglig rejse frem
og tilbage til København med kystbå
den eller på anden måde var alt for
langsom og besværlig.
Familien Mauritzen på "Christiansminde” var blandt de første som så
mulighederne i den udvikling. De
solgte de første grunde fra på hele
den kyststrækning, som tilhørte Mau
ritzen allerede i 1880'erne. Og i 1885
udstykkedes således et stort grund
stykke lige nord for Christiansminde. I 1891 blev den sydligste del af
dette areal atter til en ny grund. Den
købte Vilhelm Møller. Om han havde
til hensigt at bygge og bosætte sig
der, vides ikke. Måske var det blot
et investeringsobjekt. 1 alt fald blev
grundstykket den 5. august 1900 at
ter solgt. Denne gang til fabrikant
Johannes Neye, der lod en impone
rende sommervilla opføre.
Lædervarefabrikanten
Johannes Neye var en succesrig for
retningsmand. I 1881 havde han i
meget beskedne rammer oprettet den
første forretning i Vimmelskaftet. Den
voksede sig imidlertid hurtigt større,
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Disse tegninger er ikke de originale, men udarbejdet af arkitekt Albert Oppenheimer i 1915
i forbindelse med skibsreder Poul Carls overtagelse af ejendommen. Imidlertid er de origi
nale tegninger gået tabt, ligesom vi heller ikke kender bygningens oprindelige arkitekt.
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Lædervarefabrikant og grosserer Johan
nes Neye (1857-1926), lod i 1900-01 op
føre den store sommerbolig, som senere
fik navnet "Møllebakken".

takket være Neyes dygtighed. Snart
kom der filialer flere steder i Køben
havn, bl.a. på Østergade, Nygade,
Nørrebrogade og Frederiksborggade.
Gennem de første ca 10 år var det
hovedsageligt lædervarer af frem
med fabrikat, som forretningerne
solgte, men i 1891 åbnede Johannes
Neye sin første fabrik for fabrikation
af egne lædervarer. 1 årene herefter
udvidedes forretningerne både i an
tal og størrelse. Medvirkende til suc

cesen var kvindernes frigørelse, der
bl.a. betød, at de havde brug for en
taske til de ting, de bl.a. skulle have
med på en rejse eller arbejde.
Johannes Neye trak sig i 1924 ud af
firmaet, og i 1926 døde han. Allerede
i 1919 var sønnen Knud (1885-1945)
imidlertid blevet medindehaver, og
efter faderens tilbagetrækning blev
han eneindehaver. På det tidspunkt
var forretningen for længst blevet
både den største og den førende in
denfor branchen. Og i årenes løb blev
der tillige oprettet filialer i næsten
alle landets større byer. Knud Neye
døde i øvrigt allerede i 1945 af en
kræftsygdom, hvorefter enken Agathe Neye overtog. Da parret var barn
løst besluttedes det allerede tidligt,
at forretningerne skulle overgå til
en fond, "Neye-Fonden", hvis formål
dels er, at sikre firmaets fremtid, dels
at støtte videnskabelig forskning,
især kræftforskning.
Skibsrederen
Men Johannes Neye havde allerede
i 1916 afhændet sin store sommer
villa i Tibberup. Ny ejer var skibsre
der Poul Lindhard Carl (1879-1939).
Han var søn af skibsreder Adolf Carl
(1848-1908), der stod i spidsen for
skibsrederfirmaet L. H. Carl, der var
etableret af farfaderen Lindhard
Hansen Carl (1813-1893). Efter fade
rens død videreførtes "Rederiet L. H.
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følge af fejldispositioner eller fallit,
men p.g.a. udefrakommende speku
lationer. Fra 1920 overtoges rederiet
af Det forenede Dampskibs-Selskab.
Poul Carl blev i stedet godsejer, idet
han i 1920 købte godset Mollerup på
Djursland. Hans hustru Kiss Carl f.
Kier, overtog gården efter mandens
død, og den er stadig i familiens eje.
Poul Carl var desuden medlem bl.a.
af bestyrelsen for Københavns Flyde
dok og Skibsværft, af "Dampskibssel
skabet Heimdal" og "Forsikringssel
skabet Danske Lloyd”.

Skibsreder Poul Carl (1879-1939).

Carl", som havde datterselskaberne
"Skjold", "Carl" og "Gorm” af Poul
Carl og A. 0. Andersen. 1 1917 for
enedes de tre selskaber til ét under
navnet Carl, som et værn mod speku
lationsopkøb. Imidlertid kom proble
merne for rederiet fra en helt uventet
kant. Landmandsbanken, som havde
støttet rederiet hidtil, fik i tiden der
efter store økonomiske problemer, og
direktør Emil Glückstadt forsøgte via
DFDS at få kontrol over det veldrevne
selskab. Så rederiet afgik ved døden
med udgangen af 1919 - ikke som

"Møllebakken"
Vi ved ikke om Johannes Neye i sin
ejertid gav huset et navn, men det
var i alt fald Poul Carl, der den 2. juli
1917 fik udstedt en deklaration, der
betød, at ejendommen i Tibberup
fremtidigt skulle benævnes "Mølle
bakken".
Samtidig med købet af "Møllebak
ken" købte Poul Carl også den over
for liggende "Tibberup Mølle”. Den
havde på det tidspunkt mistet sin
betydning som kornmølle. Den sidste
møller Anton Larsen, havde stoppet
produktionen, og da Poul Carl over
tog møllen i 1916, var den temmelig
forfalden. Han satte derfor den lo
kale tømrermester Harald Tjellesen
til at restaurere møllen. Det kostede
i datidens penge 12.000 kr, hvilket
i vore dage ville svare til mere end

11

Prokurist Georg Jensen (1874-1955)

2 mio. kr. Der er næppe tvivl om, at
denne istandsættelse var med til at
redde møllen frem til vore dage. An
dre vindmøller, som stoppede driften
i den periode fik lov til at forfalde og
eksisterer ikke mere.

Prokuristen
1 1925 solgte Poul Carl imidlertid at
ter "Møllebakken”. Den blev nu over
taget af prokurist Georg P. Jensen,
der selvom han kaldte sig ”prokurist"
reelt var i ledelsen i firmaet "Hasselbalch & Co", der var grundlagt i 1876

som en engros virksomhed.
"Hasselbalch & Co." introducerede
i 1889 fabrikationen af gardiner - de
første industrielt fremstillede i Dan
mark. Der oprettedes tillige fabrikker
i Göteborg og i Frederikshald i Norge.
11892 flyttede den danske fabrik til
Lyngby under navnet "Dansk Gar
din- & Textil-Fabrik”. Efter grundlæg
geren, Chr. Steen Hasselbalchs død i
1925, overtog sønnen Hugo Hassel
balch firmaet, men stadig med Georg
P. Jensen som prokurist - en stilling
han havde haft siden 1897.
Georg Jensen var ikke ubekendt
med området. Han havde nemlig
siden 1917 ejet ejendommen "Gem
ma” som ligger på Strandvejen 223.
Denne ejendom afhændedes dog i
1926 i forbindelse med overtagelsen
af den nye ejendom. Et lille efterspil
kom dog i 1939, da Georg Jensen at
ter måtte overtage ejendommen som
ufyldestgjort panthaver.
Efter at Georg Jensen i 1925 overtog
Møllebakken, udfoldede der sig her
et vældigt liv om sommeren - huset
blev jo fortsat kun brugt som som
merbolig - om vinteren rykkede man
med hele familien, tjenestefolk og en
del inventar tilbage til København.
Georg Jensen var i øvrigt meget glad
for musik, og alene på Møllebakken
var der ikke færre end 2 klaverer og
et fornemt Bösendorfer-flygel. Hans
musiske interesse viste sig også ved,
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"Møllebakken" fotograferet fra syd omkring 1940.

at han var mæcén for musikere - men
i øvrigt også for lægevidenskab. Ge
nerelt var han en beskeden mand,
der således undlod at kalde sig di
rektør. Hans far havde været urte
kræmmer på Nørrebro, og han selv
var startet som bybud og opkræver.
Lønnen var imidlertid så lav, at han
dengang ikke engang havde råd til at
få forsålet sine sko, berettede sønnen
Erik Malherbe Jensen i et interview i
2001.
Personalet var stort, 3-4 tjeneste
piger, en gartner og en chauffør. En

af de længst værende medhjælpere
var fru Gudrun Tjellesen, der boede
Strandvejen 231 - d.v.s. lidt nord for
Babylonestranden.
Georg og Dragen
Der knytter sig i øvrigt den "mor
somme" fortælling til indflytningen
på Møllebakken, at der i et stort ovalt
vindue dengang var et billede af "Ge
org og Dragen". Det syntes Georgs
hustru imidlertid ikke om (!), og bille
det blev fjernet inden indflytningen.
Sønnen Erik Jensen har i et inter-
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Nedenfor Møllebakken var der etableret en lang både- og badebro. Herfra badede de unge
flittigt ligesom den også blev brugt i forbindelse med lystsejlads. T.v. ses Georg Jensen.

view i 2001 fortalt, at når de lå på
landet, brugte man meget at bade
fra stranden nedenfor Møllebakken
og fra den tilhørende badebro. Der
udover var der ofte en tenniskamp på
den tilhørende tennisbane - ofte også
med egnens ungdom. Derudover
kunne man finde på at tage cykelture
i omegnen.
Chaufføren
Blandt de mange ansatte Georg Jen
sen havde på ejendommen var en
chauffør. Fra den 1. juni 1928 var det
Svend Olsen, der var ansat til denne
tjans. Svend Olsen (1905-82) var søn
af en vognmand i København og hav-

Det store
dueslag,
som nu er
nedrevet,
varen
markant
tårnbyg
ning ud
imod
Strandve
jen.

de gået i mellemskolen frem til 1921.
Efter skolen kom han på kontor i de
næste 2 år. Han var ansat tre steder.
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Georg Jensens bilpark omkring 1930. Bilen længst til højre er en Benz fra omkring
1920. Nummer to fra højre er en Buick fra 1928.

Georg Jensens hustru Elvira f.
Mortensen (f. 1876).

Et glimt fra herreværelset på "Møl
lebakken" i Georg Jensens tid.
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men vendte i 1923 tilbage til faderens
vognmandsvirksomhed. Fra 1924 ti!
1928 var han dels ansat som chauffør
hos direktør Henriksen på Kastanie
vej i København, dels hos faderen.
Han var gift med Henny, da han
ankom til Tibberup den 1. juni 1928,
men hun døde ung og efterlod Svend
Olsen som enkemand. Efter familiens
opfattelse foretog han derfor i 1935
en slags flugt fra dagligdagen. Han
tog på en cykeltur rundt i det halve
Europa. Den førte ham bl.a. til Tysk
land, Holland og England. Vel hjem
kommen fik han atter ansættelse på
Møllebakken hos prokurist Jensen,
der vel ikke havde fundet en anven
delig afløser i de tre måneder, som
Svend Olsen havde været væk.
Svend Olsen fik ellers også ud
landsoplevelser i forbindelse med sit
job. Et par gange var han chauffør for
Elvira og Georg Jensen på ture rundt
i Europa. Bl.a. en tur i maj 1937, hvor
turen med herskabet gik fra Tibberup
til København over Berlin og Mün
chen til Innsbruck i Østrig - derfra vi
dere til Budapest i Ungarn og Prag i
Tjekkoslovakiet - og derfra atter hjem
via Berlin. Turen var på over 4.000
km og gennemførtes i Georg Jensens
bedste bil: En Buick årgang 1934.
Svend Olsen var i mellemtiden ble
vet forlovet med Ida Mohlin (19142004), og året efter blev de gift: sam
men fik de en datter, Kirsten Mohlin

Svend Olsen iført sin chaufføruniform i
1937. Bemærk armbindet som Svend Ol
sen kunne bære p.g.a. det fortjensttegn,
som han havde fået fra Kongelig Dansk
Automobil Klub.

Olsen (f. 1939), og hun erindrer fra
sinbarndom, at hun altid modtog ga
ver til jul og fødselsdag fra Elvira og
Georg Jensen. Det fortsatte også efter
at Svend Olsen i 1944 var ophørt med
at være ansat chauffør. Kirsten Olsen
opfattede det dengang og nu som om
familien Jensen rent faktisk kerede
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Prokurist Georg Jensens privatchauffør Svend Olsen er her fotograferet foran "Grand
Hotel de I'Hotel Europe" i Salzburg i Østrig i 1937. Bilen med registreringsnummeret B
333 er en 7 personers Buick 1934 med 8 cyL rækkemotor.

sig om de folk, de havde ansat.
Svend Olsen fik faktisk også en
anerkendelse for sit job. 1 1934 til
deltes han således "Kongelig Dansk
Automobilklub"'s fortjenstmærke af
2. grad med 2 stjerner som anerken
delse for god tjeneste og udmærket
forhold som privat-chauffør. Anerken
delsen var underskrevet af prins Axel.
Gartneren
Svend Olsen havde i starten boet i
chaufførboligen, der lå lige overfor

Gartner
Ferdinand
Christensen
var ofte iført
folkedragt i
forbindelse
med arran
gementer og
forevisninger
af folkedans.
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"Møllebakken" fotograferet i 1949 fra Øresundssiden. Længst til højre i billedet ses den
ejendom, der benyttedes som gartnerbolig - og bag den det såkaldte "hønsehus" - en
norsk bjælkehytte-konstruktion. Arealet her og også på den anden side af Ny Strandvej
hørte også til "Møllebakken".

Møllebakken. Senere overtog gartne
ren denne lejlighed, men der var fort
sat garager i ejendommen. Gartneren
gennem mange år var Ferdinand

Christensen (der ikke må forveksles
med DSB-vognmanden af samme
navn). Det var naturligvis gartner
Christensens opgave at passe den
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store have, som lå ned mod stranden
samt også ind i landet. Bag gartner
boligen var der således køkkenhave,
hønsehus, frugthave m.v.
1 sin fritid var Ferdinand Christen
sen desuden stærkt engageret i folke
dans. Han underviste og spillede til
folkedans bl.a. på hotel "Gefion", på
Husholdningsskolen i Mørdrup samt
ved en lang række andre arrange
menter. Somme tider akkompagnere
des han af chauffør Olsen, som spil
lede violin.
Georg Jensens familie
Georg Peter Jensen blev gift med El
vira f. Mortensen og tilsammen fik de

Ejendommen fotograferet fra luften i 1958.

9 børn: Otto, Knud, Poul, Erik, Axel,
Elisabeth, tvillingerne Jørgen og Kaj
samt Birger. Af disse var det dog
kun tre, der fik tilknytning til lokal
området: Birger Jensen boede hhv.
på Gartnervej, Lindevej og Ritavej
og var gift med en datter af Marchmann Hansen fra Gammel Strandvej
193 C. Kaj Jensen havde sommerhus
på Tobergvej om sommeren, medens
Erik Malherbe Jensen, der var direk
tionssekretær i IRMA-koncernen, blev
gift med en datter, Tove, af grosserer
Holger Møller (fra firmaet Møller &
Landschultz). Parret overtog villaen
"Topp-Hyddan" på Bakkegaardsvej
19, som de i perioden 1939-77 brug-
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te som sommerbolig - og derefter som
helårsbolig.
Georg R Jensen døde i august 1955
og ejendommen blev året efter solgt
til en nystiftet selvejende institution
under "Det danske Missionsforbund”.
Institutionens navn var "Ungdoms
skolen Øresund".
Skolen blev startet af Det danske
Missionsforbund og blev drevet på et
kristent værdigrundlag.
"Møllebakken"s indretning
På grundlag af erindringer fra den
senere forstander Arne VestergårdJensen er det muligt at give et indtryk
af, hvorledes bygningerne var indret
tet ved salget i 1955.
Fra gårdspladsen gik en flot svungen stentrappe op til stueetagen og
via en stor dobbelt egetræsdør med
slebne glasruder, kom man ind i en
egetræsbeklædt hall med pejs. På
højre side gik der en flot svunget ege
træstrappe op til 1. sal. Under denne
trappe skjulte sig et marmorbeklædt
gæstetoilet. 1 hallens venstre side var
der en egetræsfyldingsdør ind til det
oprindelige herreværelse i bygnin
gens nordøstre hjørne. 1 herreværelset
var der en pejs af grønlandsk fedtsten.
Til venstre herfor var der et tobaksskab
- på højre side en dør til den oprindeli
ge store dagligstue. Herreværelset var
beklædt med egetræsreoler. Fra dag
ligstuen, der var beklædt med hvide

Kort efter skolens åbning udarbejdedes
en brochure for skolen. Heri beskrev man
skolens værdigrundlag og kvaliteter. BLa.
viste man billeder fra stedet. Øverst et par
pigeri haven foran hovedbygningen. Nederst den tidligere gartnerbolig, der nu
bl.a. rummede elevværelser.

paneler, gik der en dør til den oprinde
lige store spisetue med tre ens døre i
sydsiden. De to gik ud til altaner - den
tredje til haven. 1 den vestlige ende af
dette lokale sad det ovale vindue, som
Georg Jensen havde udskiftet med
glas, hvorigennem man kunne se Tibberup Mølle.
Under det store spisebord var der
ved fruens plads en fodkontakt til
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mandsstue var der ikke i 60'erne. Der var
ikke plads til et bord med fire pladser.

køkkenets tilkaldetavle. På samme
måde kunne der tilkaldes assistance
fra andre lokaler i huset.
I Møllebakkens kælder var der va
skehus og et oliefyr.
Hele førstesalen var oprindelig ind
rettet til herskabets særskilte soveog omklædningsrum. Først kom man
ind i en stor gang beklædt med ege
træspaneler. Videre ind i en smal
gang med adgang til højre til herrens
soveværelse og med andagtsrum
med alter og krucifiks. Georg Jensen
var nemlig troende katolik.
Ligefrem gik man ind i fruens sove
værelse. Ved siden af dette var der et
stort påklædningsværelse med skabe
fra gulv til loft. Fra begge sovevæ
relser var der udgang til separate al
taner. På samme etage var desuden
et badeværelse og et separat toilet,
samt et oprindeligt børneværelse.
1 Møllebakkens 2. etage var der
indrettet 7 børne- og gæsteværelser
samt et enkelt toilet.

Den gamle bådebro blev fortsat også brugt
til svømning, som indgik i undervisningen.

Annekset
Vinkelret på hovedbygningen ligger
der i gården en bygning, der tidligere
havde været hestestald og kuskestue.
Her opstaldedes herskabets egne he
ste samt selvfølgelig også gæsternes.
Loftet var indrettet til foderloft. Des
uden var der et lille rum, hvor gæstekuskene kunne opholde sig i ven
tetiden.

Skolen havde indrettet en vævestue - pri
mært selvfølgelig for de kvindelige elever.
Lokdiet blev om vinteren anvendt som
sløjdsal for drengene.

Her vises et værelse på skolen. Det må
dog bemærkes, at så god plads på en fire-
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Det flotte indgangsparti fotograferet i
slutningen af 1950'erne. Det måtte des
værre lade livet i forbindelse med tilbyg
ningen i 1965.

"Ungdomsskolen Øresund"
Skolens formålsparagraf lød således:
Skolens formål er at drive efterskole
arbejde på kristen grund. Vi ønsker
at åbne de unges øjne for Guds store
skaberværk og for Guds hensigt med
det enkelte menneske. Samtidig øn
sker vi at dygtiggøre de unge til at
kunne opfylde de uundgåelige krav,
som livets arbejdsdag stiller til os
alle. Vi ønsker at give de unge en ka
rakteropdragende undervisning, der
lærer dem at stå på egne ben, så de
bedre rustede kan gå ind til de opga
ver, som livetsenere vil stille dem.
Endvidere lød beskrivelsen af ung
domsskolen - som i virkeligheden var
en efterskole, hvad den også senere
skiftede navn til:
På denne baggrund gives der på
skolen en grundig undervisning i

dansk, regning og praktiske fag. Des
uden undervises der i historie, sam
fundslære, geografi, kristendoms
kundskab, naturlære, naturhistorie,
sang og musik, litteratur, sundheds
lære, gymnastik og boldspil - på som
merkursus også i svømning. Der bli
ver aktuelle foredrag og spørgetimer,
samt forevisning af film og lysbilleder
som led i undervisningen.
Gennem de praktiske fag vil vi
fremelske arbejdsglæden og skabe
respekt for håndens arbejde. De unge
mænd får mange timer i sløjd og
husflid, og de unge piger undervises
i husgerning, vævning, kjolesyning,
håndarbejde og barnepleje. Der vil
også blive lejlighed til at deltage
nogle timer ugentlig i undervisnin
gen i mere hobbybetonede fag som
bensløjd, bogbinding og porcelæns
maling.
De elever, som ønsker det, og som
har anlæg for det, vil kunne få under-

Forstander
H. C. Mad
sen - sko
lens første
forstander.
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Den nye tilbygning står klar til brug i sommeren 1965.

visning i fremmede sprog (engelsk og
tysk) samt i maskinskrivning, hvor
der undervises efter 10-finger blind
skrift metoden. For landmændene
på vinterkursus gives der timer med
landbrugsfaglig undervisning. Sær
ligt musikinteresserede kan få ekstra
undervisning i musik.
Samværet med kammeraterne så
vel i timerne som i fritiden er med til
at give de unge rige minder fra tiden
på ungdomsskolen. Om aftenen vil

der blive anledning til festligt sam
vær, og i weekenden vil der ofte blive
arrangeret cykle- og traveture i den
smukke omegn. Som et led i under
visningen vil der blive foretaget ture
til København, Helsingør og Hillerød,
ligesom der er let anledning til et be
søg i Sverige. Fled tog kan man på 45
minutter komme til hovedstaden og
med tog og færge på 1 time til Hel
singborg i Sverige.
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Naboejendommen modsyd hed oprindeligt "Christiansminde" - i en kortereperiode dog "Humlegaarden" (ikke at forveksle med et behandlingssted lidt sydligere afsamme navn). Tandlæge
Adolphsson kaldte den imidlertid "Aros" opkaldt efter en svensk lokalitet. (Foto 1949).

Vokseværk
Skolen måtte også anvende en anden
ejendom til skoleformålet. Allerede
i samtidig med købet af "Møllebak
ken", overtoges nemlig den ejendom,

som hidtil havde rummet gartner
bolig og garager. Bygningen lå lige
overfor Møllebakkens indkørsel. Byg
ningen kom nu til at rumme lærerbo
lig, vævestue/sløjdsal og elewærel-
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Et glimt fra
forstanderboligen på
Møllebakkens
1. sal. Bemærk
de rundbuede
døre.
Personerne
er familie og
bekendte til
forstanderpar
ret VestergårdJensen - med
Karen Vestergård-Jensen til
højre.

ser. Her boede eleverne på 4-mands
stuer med rindende koldt og varmt
vand, indbyggede klædeskabe samt
borde og stole - som der står i en
beskrivelse fra 1960. Bygningen her
kaldtes for "Vesterled".
Hovedbygningen, som skolen de
første 10 år kaldte "Østerled", inde
holdt i stueetagen kontor, skolestue,
spisestue, opholdsstuer og køkken.
På første sal var der forstanderbolig,
medens 2. sal indrettedes til elevvæ
relser. 1 kælderetagen var der fyrkæl
der, vaskekælder samt grovkøkken.
Forstanderen hed da Ormstrup-Jacobsen, men ved årskiftet 1964/65
afløstes han af Arne Vestergaard Jen
sen.
11964-65 tilbyggedes en fløj - sam
menbygget med selve "Møllebak

ken". Den fik facade mod Øresund og
kunne ikke ses fra Gammel Strandvej,
da den blev bygget halvvejs nede af
den gamle kystskrænt - hvilket også
var medvirkende til at fredningsnæv
net overhovedet sagde ja til byggeri
et. Det totale projekt gik ud på, at der
skulle bygges i to byggeperioder, men
i første omgang byggedes der kun en
ny undervisningsfløj med gymnastik
sal med bad og omklædningsrum
samt skolekøkken, to undervisnings
lokaler samt et lærerværelse.
Tegningerne til 2. fase - en ny væ
relsesfløj i forlængelse af 1. fase, lå
klar til den dag, der var økonomi til
det.
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/ den tidli
gere spisestue
findes det op
rindelige ovale
vindue, hvori
Georg Jensen
lod udskifte
det oprindelige
motiv. Fotoet er
fra skolens 25
års jubilæum i

1981.

Eleverne
Indtil 1964 var elevkurserne kun på
5 måneder. Der startede et hold den
3. maj og et nyt hold den 3. novem
ber. Eleverne var så skiftevis piger og
drenge. Men i november 1964 startede
det første blandede hold, og året efter
ændredes kurserne til 10-måneders
kurser, der fulgte et skoleår. Og heref
ter bestod holdene af drenge og piger.
En forholdsmæssig stor del af ele
verne i sidste halvdel af 60’erne kom i
øvrigt fra en af rigets fjernere egne. Op
imod en fjerdedel af eleverne var så
ledes fra Færøerne - og i 1970 havde
skolen således kunnet holde et elev
stævne på Færøerne med 50 gamle
elever.

Kredslægens indberetning
l februar 1971 foretog kredslæge B.
Zachau-Christensen en inspektion af
ungdomsskolen. Det var ikke lige
frem roser, der stod i indberetningen
til Tikøb Kommunes Sundhedskom
mission. Kredslægen afsluttede så
ledes sin indberetning med at skrive:
"Når jeg ikke har grebet til at anbe
fale omgående lukning af skolen, så
er det ud fra, at jeg har indtryk af, at
forstanderen er en særdeles besindig
mand. Der er totalt rygeforbud på
elevværelserne, men det er nødven
digt for forstanderen at påbyde evt.
overtrædere af dette forbud at lade
dem gå brandvagt."
Årsagen til kredslægens store be
kymring var, at ungdomsskolens da
værende 51 elever boede under me-
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På skoleskemaet var der også kurser i maskinskrivning - en disciplin der var ganske
almindelig før computernes tid. Foto fra 1970'erne.

get små og brandfarlige forhold. Alene
på hovedbygningens 2. sal boede der
på daværende tidspunkt 27 elever! Og
til denne etage førte endda kun én me
get smal, brandfarlig trappe. Alle elev
værelserne var meget små, eleverne
sov i køjesenge, der næsten fyldte rum
mene, så der ikke var plads til andet
end højst en skriveplads i hvert rum. 1
det hele taget var alle skolens elevrum
alt for små - også dem i annekset og
dem på den anden side af Strandvejen.

Naboejendommen købes
Som en følge af denne kritik og mang
lende økonomi til at gennemføre 2.
etape af udvidelsen købtes i 1974 na
boejendommen mod syd - den ejen
dom, som oprindelig havde udstykket
hele området, og som dengang kald
tes "Christiansminde”, men senere
blev kaldt "Humlegaarden" (ikke at
forveksle med læge Nolfis ejendom
af samme navn lige syd for kommu
negrænsen). Indtil 1974 ejedes ejen-
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Den oprindelige gartnerbolig (også anvendt som kuskebolig) er her fotograferet i
50'erne - inden ombygningen flyttede indgangspartiet m.v. Bemærk i øvrigt smede
jernslågen, som dengang prydede indkørslen til "Møllebakken". Fotografen har såle
des stået på Møllebakkens gårdsplads og fotograferet.

dommen som -tidligere nævnt af det
svenske tandlægepar Adolphsson. De
havde omdøbt gården til "Aros". Det
har intet med Aarhus at gøre, men
derimod med den svenske by Vesterås
- som egentlig hed Vestre Aros.
1 denne ejendom indrettedes nu
køkken og spisesal med plads til 100

personer og elevværelser i nordfløjen
og på 1. sal, samt et personaleværel
se bag køkkenet og en lærerlejlighed
i det oprindelige herreværelse/bibliotek. Som noget helt nyt blev der ind
rettet et sproglaboratorium i et stort
kælderlokale.
Forstander var i denne periode
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Arne Vestergård-Jensen, der var land
mandsuddannet og senere agronom
med ansættelse på statens forsøgs
gårdes kvægforsøg ved Hillerød. Han
havde allerede i en årrække været
meget engageret i ungdomsarbejde.
Senere uddannede han landvæ
senselever på såvel forsøgsgårdene
som i flere kommuner - og havde der
fra stor undervisningserfaring.
Arne Vestergård-Jensen kom til
at tegne Ungdomsskolen Øresund i
mange år frem. 1 den 21-års periode
Vestergård-Jensen var forstander,
steg elevantallet således fra 48 elever
til 84. Forstanderparret Karen (død
1982) og Arne Vestergård-Jensen
havde - under ret beskedne forhold bolig på 1. salen i ejendommens ho
vedbygning. Så beskedne forhold, at

der de første år endog ikke var indret
tet køkken i lejligheden. Baggrunden
for at boligen lå på skolen var, at det
lovgivningsmæssigt er bestemt, at
forstanderen altid skal bo på skolen.
Samtidig betød det, at Karen Vester
gård-Jensen fungerede som tilsynfø
rende med hensyn til husholdning og
rengøring - og hun blev i øvrigt kaldt
"skolemor". Arne Vestergård-Jensen
sluttede som forstander i 1986 og af
løstes af en tidligere lærer på skolen,
Ronald Boelskifte.

Skolen sælger og flytter
Som følge af de voldsomme ejen
domsskatter og manglende mulighe
der for yderligere udbygning af sko
len, besluttedes det at sælge skolen
og flytte til en ny lokation. Salget blev

Den forstander, der le
dede Ungdomsskolen
Øresund i den læng
ste periode, var Arne
Vestergård-Jensen,
som herses a fbilledet
med sin senere afdøde
hustru, Karen.
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FORSTANDERE FOR UNGDOMSSKOLEN/EFTERSKOLEN "ØRESUND":
Hans Christian Madsen
Emil Larsen
Johs. Ormstrup Jakobsen
Arne Vestergård-Jensen
Ronald Boelskifte
Christian Jochimsen
Peter Brandt
Kim Nissen

maj 1956 - april 1960
maj - oktober 1960
november 1960 - december 1964
januar 1965 - juli 1986
august 1986 - juli 1993
august 1993 - januar 1999
april 1999 - juli 2006
august 2006 - fortsat på Lindenborg

en realitet i 2012 og med skoleårets
udgang, flyttede skolen til Lindenborg ved Roskilde. Dermed var 57 års
virke i Tibberup slut.
Ny ejer blev en lokal forretnings
mand, Harald Holstein-Holsteinborg,
der dels har indrettet "Christiansminde" til bolig for sig selv, dels har pla
ner om at nedrive skolebygningerne
og den gamle hovedbygning "Møl
lebakken". 1 stedet var det planen at
opføre et antal mindre nye boliger på
grunden. Da der imidlertid ikke er
enighed mellem bygherre og kom
munen om antallet af nye boliger, lig
ger sagen i skrivende stund uafklaret
hen.
Planerne om nedrivning af den
gamle hovedbygning, har dog af
stedkommet en del protester, bl.a. fra
stort set samtlige naboer samt fra en
del foreninger m.v.

Kilder til denne artikel:
Interviews med
Erik Malherbe Jensen (2001)
Bent Malherbe (2001)
Kirsten Mohlin Olsen (2014)
Arne Vestergård-Jensen (2014)
Steen Malherbe (2014)
Desuden tak for hjælpen til
Uffe Mortensen
Der er desuden anvendt materiale
fra
L. Lundtoft: "Ungdomsskolen Øre
sund 1956-1981" (1981)
Arne Vestergård-Jensen: "Ungdoms
skolen Øresund" (privatudgivelse
2013)

Utrykt materiale i Rigsarkivet,
Helsingør Kommunes Byggesagsar
kiv, Kjeld Damgaards arkiv samt på

Efterskolen Øresunds hjemmeside.
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"Huset med uret"
på Kongevejen i Rørtang
lå bomhuset sikkert helt ud til vejen,
sådan som det endnu eksisterende
l forbindelse med byggeriet af Konge bomhus i Niverød gør. 11854 ophørte
den forhadte bompenge-ordning, og
vejen mellem Brønsholm (ved Usserød) og Helsingør i 1780’erne blev der befolkningen kunne køre på vejen
uden at betale. 1 den forbindelse blev
også opført såkaldte bomhuse i 1786.
bomhusene året efter solgt til nedriv
Disse skulle sikre at de, der færdedes
på vejen, betalte for brugen - og der ning. I Niverød fik huset dog lov at bli
blev derfor bygget to sådanne bomhu ve stående, men i Rørtang blev huset
se på nævnte strækning. Det ene blev opkøbt af gårdejer Svend Nielsen fra
opført i Niverød, det andet ved Rør Kjeldsbjerggaard. Det tyder på, at han
straks lod huset helt nedrive, for på et
tang. Huset ved Rørtang lå omtrent,
kort fra 1857 ses huset slet ikke.
hvor "Huset med uret" nu ligger - dog
Indtil 1866
bestod Rørtang
landsby af fire
S ortforpagtning.
gårde i selve
S SbereenSflentmelfe meb bet Äongt Sfentefiim;
landsbyen.
mer5 £rbre, bliver grebagen. ben 12 Cetober fvrfls
Det var Sandfommenbe, ont gormibbagen ÄI. 11, (jer paa Slmte
holmgaard,
fluen afbolbt Stfuction wer gorpagtuingem af 23oms
Hasselgaard,
men 91o. 2, »eb Stertang, paa Sejen fra
Kjeldsbjergga
^elnt til ^elflngccr, alternative i 3 ä 10 2(ar, fra
ard
(nedbrændt
dfte SJtai 1828 at regne.
i
1866)
og
kronborg Slmtflue, ben 21 September 1827.
Spu-rupgaard.
gafling.
11859 og igen
i 1867 brændte
Annonce fra 1827, hvori annonceredes, at Bomhuset ved Rørtang
også Rørtang
bortforpagtedes.
Smedie, som lå
af Kjeld Damgaard
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På dette kort over Rørtang fra 1813 vises Bomhusets placering ved Kongevejen (den røde
pH). Omtrent samme sted ligger nu "Huset med uret". Nederst på kortet ses placeringen af
de oprindelige fire gårde i Rørtang - i dag er kun de to sydligste tilbage i landsbyen.
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Den samlede ejendom set fra nordvest omkring 1925. Hovedbygningen "Huset med
uret" ses som det bageste længst til venstre. I forgrunden ses en del af den plante
skole, som ejeren af "Dutrupgaard" havde anlagt nogle år forinden.

på nuværende adresse Rørtangvej 4.
Kjeldsbjerggaarden blev genopbyg
get nordøst for landsbyen på det, sted
hvor den stadig ligger, medens smedien flyttede til hjørnet af Kongeve
jen og Ørnholmvej. Tilbage i Rørtang
landsby var således tre gårde, men
efter at Spurupgaarden i 1870 også
nedbrændte, solgte ejeren, Hans Pe
dersen, gaardens hovedlod til ejeren
af Borupgaard. Denne jord er i dag de
arealer, hvorpå bl.a. K.A. Hasselbalchs
Vej er beliggende. Imidlertid beholdt
Hans Pedersen gårdens overdrevs

lod, der lå nordvest for Kongevejen.
Her opførtes så i stedet ejendommen
"Dutrupgaard" og matr. nr. 3d blev
udstykket.
Og det er netop her på overdrevs
loddet, matr. nr. 3 d, at historien om
"Huset med uret” starter. Her var der
allerede i 1830, af daværende ejer af
Spurupgaard, Peder Nielsen, blevet
udlejet et areal på ca. 40.000 kvadra
talen (= ca 3 tdr.ld). Dette areal blev
antagelig drevet som et husmands
brug, og engang efter 1873 blev der
bygget et stuehus (nr. 246), en lille
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Ejendommen har adressen Kongevejen 246, og er her fotograferet i sensommeren
1998. Det var før en omfattende renovering af ejendommen, hvor huset i første om
gang ikke blev genskabt med ur. Men for et par år siden kom uret tilbage. Så nu kan
forbipasserende og andre igen glæde sig over denne lille detalje på huset.

lade, et huggehus samt en stald på
ejendommen. De fleste bygninger fin
des stadig - stalden (nr. 248) er dog
senere ombygget til beboelse, ifølge
BBR skulle disse bygninger være op
ført i 1918, men det er ikke korrekt.
Eeks. ses bygningerne i forsikringsarkivalerne fra 1901 - dengang alle strå
tækte og til en samlet værdi af 1.900
kr! Bygningerne optræder også på
kort fra 1880’erne og 1890'erne, så det
mest tænkelige er, at det var ejeren af

ejendommen Rasmus Rasmussen eller
hans søn Rasmus Hansen Rasmussen,
der i 1870'erne lod opføre "Huset med
uret". Om der allerede dengang var
ur i kvisten ved vi dog ikke - det har
ikke været muligt at finde billeder af
ejendommen - set fra Kongevejen - i
ældre tid. Og hvorfor denne usædvan
lige udsmykning er sket - ja, det kan
der desværre ikke svares på.

34

Bryggerfamilien
fra Skotteru p
af Kjeld Damgaard

Når man taler om bryggere og brændere i Helsingør og omegn, falder
tanken straks på familien Wiibroe, hvis ølbryggeri navnemæssigt stadig
eksisterer - eller måske familien Tvede, der drev et brændevinsbræn
deri. Igennem tiderne var der flere bryggere, som drev ølbrygning i Hel
singør, men familien Christensen fra Skotterup, etablerede sig derimod
i Usserød, en fabriksby som dengang lå i Birkerød sogn og kommune. 1
1935 blev Usserød en del af Hørsholm Kommune, og siden er stednavnet
nærmest forsvundet. Det er jo finere at bo i Hørsholm end i Usserød (!)

Bryggeriejer Christian Christensen

Christian Christensen var født i Hel
singør i 1846. Han startede som ung
som arbejdsmand - og var i en peri
ode i starten af 1870’erne ansat ved
”Hjortespringsgaarden", der lå tæt
ved "Flynderupgaard". I 1878 kom
han til Snekkersten Kro, hvor han blev
kældersvend. Her avancerede han til
gæstgiver og senere kroforpagter - og
tjente tilsyneladende gode penge. I al
fald kunne han i 1892 købe en villa i
Skotterup - nuværende Strandvejen
282.
Men ikke nok med det - i 1895 købte
han tillige et bryggeri. Det var Usse
rød Bryggeri, som var startet i 1859,
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Villa "Egefryd" Strandvejen 282, fotograferet i 1948. TU højre for hovedhuset ses den
oprindelige staldbygning, som familien anvendte til opstaldning af de nødvendige
køreheste og ti! bolig for kusken.
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og som Christian Christensen overtog
i maj 1895 for den ikke ringe sum af
10.000 kr.

Omfattende modernisering
Christian Christensen var således ikke
biygger af uddannelse, men har vel
haft flair for salgsarbejdet og for det
økonomiske efter sine mange år på
Snekkersten Kro. Og der var tilsynela
dende stadig en del idérigdom i ham.
Straks efter overtagelsen af Usserød
Bryggeri tog han nemlig fat i en om
fattende modernisering og udvidelse
af bryggeriet. Bl.a. installerede han
en petroleumsmotor og en knusemaskine. De blev brugt til at knuse mal
ten, hvilket gav et mere grovkornet og
bedre produkt, end hvis malten var
blevet malet på en almindelig mølle.
Disse maskiner vidner om, at bryggeriet var ret fremskredent i teknologisk
forstand. Han gjorde også øllet krafti
gere, og alt i alt fik han sat gang i et
kraftigt øget salg i de følgende år. 1 de
år, han ejede bryggeriet, tredobledes
produktionen.
1 sommeren 1898 udbrød der brand i
nogle ældre huse på bryggeriet. Disse
brændte helt ned, men blev genopført
i en mere moderne skikkelse. Men al
lerede i oktober 1898 solgte Christian
Christensen hele bryggeriet og flytte
de til sin villa i Skotterup. Han levede
som rentier og formuende mand frem
til sin død i 1916.

Ny ejer
Ny ejer af bryggeriet blev en uddan
net brygmester og cand.pharm. Han
hed Julius Wilhelm Wilken og havde
tidligere bl.a. arbejdet på bryggeri
erne Odense og G. Carlsberg. 1 hans
tid begyndte bryggeriet at tappe øl
på flasker. Han beholdt imidlertid kun
bryggeriet i 9 år.
Familien Christensen igen
En af Christian Christensens sønner,
Martin Christensen (1876-1958), var
uddannet brygger og var stærkt in
teresseret i Usserød Bryggeri. Og ved
Wilkens salg i 1907 købte han så fir
maet tilbage. Han var som nævnt ud
dannet biygger og blev brygmester i
Nysted på C. M. Andresens bryggeri.
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Herfra kom han til Ruds Vedby Bryg
geri, og i 1907 overtog han så Usserød
Bryggeri for 23.606 kr. Han måtte låne
5.500 af faderen for at kunne præstere
udbetalingen og kom dermed til at
skylde over 20.000 kr i pantegæld.
Han videreførte bryggeriet med pro
duktion af hvidtøl i tre kvaliteter, samt
skibsøl i to kvaliteter. Man kan forestil
le sig, at hvis det har knebet, så har fa
deren vel hjulpet lidt til, men rent fak
tisk er der ikke bevaret regnskaber for
denne periode. 1 januar 1912 brændte
en del af bryggeriet, men uden større
konsekvenser for produktionen. Fra
1916 kendes reklamer med juleøl,
malt-dobbeltøl og porter, men allere
de året efter betød en ny beskatning,
at der skete en stor forandring i for
brugsmønsteret. Bl.a. blev der indført
en ny skatteklasse 11 for de forædlede
ølsorter med lavt alkoholindhold som
maltøl, dobbeltøl og Usserøds porter,

og selvom bryggeriets øvrige ølsorter
forblev ubeskattede, faldt salget.

Ingen bajersk øl
1 stedet var der mange andre brygge
rier, som begyndte at brygge bajersk
øl, men dels krævede det store inve
steringer, dels var
Martin
Christensen
efter sigende mod
stander af stærke
ølsorter. Martin Chri
stensen var nemlig
stærkt religiøs og
anså derfor ikke en
sådan produktion for
forenelig med sin tro.
1 stedet påbegyndte
han nogle år senere
en produktion af mi-
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Usserød Bryggeri set fra nord omkring 1912. Den forreste bygning er opført efter en brand i
1898. Til højre ses malteriet. Til venstre skimtes stalden fra 1866. De tre drenge i forgrunden
er Arne. John og Erik Christiansen.
(Hl. fra Hørsholm Egns Museums Årbog2001-02)

neralvand, og denne produktion steg
hurtigt i omfang.
Efter faderens død overtog han også
villaen i Skotterup, men boede ellers
på Rungstedvej i Hørsholm, hvor han
havde købt en stor villa. Huset i Skot
terup blev altså kun brugt som som
merhus.

Generationsskifte
I 1931 overtog de tre sønner Arne,
John og Erik Christensen bryggeriet
og i 1949 overtog Arne Christensen

(f. 1908) villaen i Skotterup. Martin
Christensen var dog stadig seniorchef
og var stærkt engageret i driften helt
frem til sin død i 1958. Alle tre sønner
var oplært som bryggere i faderens
virksomhed. Arne blev nu administra
tiv chef, John blev driftsleder, medens
Erik ledede mineralvandsfremstillin
gen. I 1949 blev virksomheden om
dannet til et aktieselskab, men da det
var familien, som ejede aktierne, var
der stadig tale om et familieejet sel
skab.
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Villa "Egefryd" på Strandvejen 282 i Skotterup som den tog sig ud i sommeren 1999.

Æblemosteri
På bryggeriet i Usserød påbegyndte
man i 1939 at modtage æbler fra pri
vate. Af disse æbler blev der så frem
stillet æblemost, som kunne købes bil
ligt af æbleleverandøren.
Bryggeriet voksede i de følgende år
med produktion af bl.a. lyst øl, skatte
pligtigt øl, flere forskellige slags mine
ralvande o.s.v. Flere udvidelser fandt
sted i årene under og efter 2. verdens
krig.

Skotterup-villaen afhændes
Da næste generation overtog brygge
riet i 1975 havde brygger Arne Chri
stensen allerede fem år før afhændet
villaen i Skotterup. En æra var slut.
Men der gik endnu nogle år før pro
duktionen i Usserød ophørte. Det skete
i 1989, hvor produktionen af Usserøds
produkter flyttede til Nykøbing Falster.
Her stoppede produktionen dog ende
ligt i 1993.1 Usserød eksisterer bygnin
gerne dog stadig, men anvendes i dag
af et firma, som producerer æblemost
samt importerer udenlandsk spiritus.
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Barndom i Tinkerup
i 1940'orne
Carl Christian Nielsen - i mange år postbud i Humlebæk
■ og derfor kaldt "Carl Post", har i 2013 udgivet sine erin
dringerom sin barndom i Tinkerup ved Tikøb. "Egebæk
ken" bringer her et uddrag fra bogen. Det handler om
perioden 1940-49, hvor familien bori "Flittighedsbo" i
Tinkerup. Carl Chr. Nielsen er født i 1936, som søn afpost
bud C. Eivinn Nielsen og hustru Bodil Margrethe (kaldt
Grethe) f. Larsen. Familien flyttede i 1940 fra "Gydehuset"
i Reerstrup til Tinkerup og uddraget handler primært om
perioden under besættelsen.
Bogen handler mest om Tinkerup, Tikøb og Kvistgaard,
men har også et afsnit om familiens ferier i Sasserup på

Midtsjælland - hos Carls bedsteforældre.
Artiklen er illustreret med fotos m.v. tilhørende Carl
Nielsen samt fra Kjeld Damgaards arkiv.

af Carl Christian Nielsen
Når man kørte ind ad Hornbækvej,
var det første hus på højre side af
Tinkerupvej det, der ligger for en
den af Tikøb Skovhuse. Her boede
Andreas Wilms. Jeg mener, han var
murer. Hans kone, Laura var koge
kone og lavede bl.a. mad, da min
kusine Jonna i 50’erne blev gift med
postbud Christiansens Jørgen. "Nyvanggaard” var den første gård på

venstre side. Her boede Peter Jensen
og hans kone, sønnen Johannes, dat
teren Vita og farfar Jens Jensen, der
kunne nyse, så det hørtes i hele Tin
kerup - næsten! Det var her, vi hen
tede to liter mælk i en gul krukke.
Det var hverken skummet- eller let
mælk. Nej, god og nærende fed sød
mælk. Det næste hus på højre side
var "Flittighedsbo". Her boede vi. Vi
kaldte det "Mosehuset". Det ligger i
svinget over for skole/kirke-stien. I
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Kortet til
venstre viser
Tinkerups
beliggenhed
i forhold til
de omkring
liggende
landsbyer.
Det røde
punkter
"Flittighedsbo” eller
"Mosehuset"

Nedenfor et
detailkort
over Tinkerup, med
angivelse af
stednavne
(1933).
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Udsigt mod Tinkerup omkring 1959. Selvom der er gået nogle år efter Carl Nielsens
"Nyvanggaard", dernæst følger "FHttighedsbo" ellersom familien kaldte det "Moset
næste sving lå på højre side "Skræd
derhuset". Her boede Christian Niel
sen med sin kone og fem sønner: Jo
hannes, Gunnar, Svend, Poul og Kaj,
kaldet Tinkerupbrødrene. Datteren
Ebba var gift og boede i Langstrup,
havde sønnen Henry, der jævnligt
var på besøg hos bedsteforældrene.
På deres mark lå "Rakkerdammen",
så fulgte gård nr. to på venstre side
"Tinkeruplund”. Her boede Laurits
Christensen med sin kone, sin mor
Dora og datteren Ulla. Lærerinde frk.
Signe Olsen boede til leje på 1. sal.
Ved næste sving lå på venstre side
"Aldersfred", nu ”Tinkerupgaard”.
Her boede Johannes Jørgensen med

sin kone Johanne og tre børn: Niels,
Inger og Agnes. De havde lærerinden
frk. Andersen som logerende. Hos
Jørgensen fik min mor en tjans med
at ruske hør, dvs. hun skulle trække
planterne op med rod og ryste jor
den af dem. Hørtaverne, som bruges
til hørgarn, går helt ned i rødderne,
så derfor skulle hele planten bruges.
Hørfrøene var også værdifulde. Af
dem fremstilledes hørfrøolie til me
dicin. Hørrens blomster er så kønne
i røde og blå farver. Jørgensens var
lyseblå.
Den næste gård på højre side ”Birkholmgård” ejedes af Ejner Munk og
hans kone Elna. De havde fire piger,
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rivelse afstedet, var der ikke sket de store ændringer. Ejendommen til venstre er
t" og længst til højre ses "Skrædderhuset".

"Nyvanggaard" fotograferet i det tidlige forår 1936. Gården ejedes i 1940'erne
af Peter Jensen, der ses i marken til højre for gården.
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Else og Grethe, som var flyttet hjem
mefra, samt Inga og Karen. Grethe
blev senere min kommende kones
spejderfører. På gården på den mod
satte side lidt nede på marken bo
ede Carl og Laura Nielsen. Det sidste
hus på højre side nærmest skoven
var et husmandssted, som vejman
den boede i. Der var 5 - 6 tdr. land
til. Vejen fortsatte gennem skoven til
Kvistgaard. Her måtte man ikke køre
med motorkøretøj, så efter besættel
sen, hvor der igen var biltrafik, måtte
mange vende om, når de på vej til
Marianelund Kro havde forvildet sig
derud. Man kunne se kroen fra Hornbækvej, så det lå lige for at tro, man
skulle den vej. Der var mange, der
spurgte efter vej hos os. Vi forklare
de, at de skulle tilbage til Hornbækvej, til højre mod Tikøb og så til højre
igen gennem skoven mod Gurre. Ved
Skovridergården skulle de igen til
højre og kom så til kroen, hvor der
serveredes både kaffe og mad.
Vejmanden stod for vejens vedlige
holdelse. Han slog rabatterne med
le og rev senere det tørre græs sam
men til høbunker, som han så kørte
hjem. Der var jo ikke mange biler på
vejene dengang, så der var ikke fare
for blyforgiftning. Om vinteren blev
der spredt grus på vejen, når det var
glat. Det blev efterhånden kørt ud i
vejsiden, hvilket medførte, at græs
set groede længere og længere ud på

vejen. Så måtte vejmanden ud med
skovlen og gøre vejbanen bredere
igen. Vejtræer, der kom for tæt på
vejbanen med nedhængende grene,
og buske, der bredte sig for meget,
blev studsede. Vejmanden kørte tit
forbi vores hus med kost og skovl på
cyklen. Han passede vist også skole/
kirkestien fra Tinkerup til Tikøb.

Årets gang ude på landet
Når sneen begyndte at smelte, kunne
det ske ganske pludseligt. En mor
gen, når vi vågnede, var der en lun
vind fra sydvest. Det dryppede fra
tagene og vandet dannede små søer.
Når vi gik hen over snefladen og
sank igennem, kunne der være vand
nedenunder. Hvis man var heldig eller snarere det modsatte - kunne
det ende med en våd sok, hvis man
havde ramt en grøft, der stod vand i.
1 løbet af dagen svandt sneen mere
og mere. Der kom bittesmå vandløb,
der blev til bække, og nu stak der op
af sneen flere og flere ting, der var
blevet skjult i løbet af vinteren. Hov,
der var den vante, der var blevet
væk, og her var en træstub. Vi fandt
forråd af plantedele, som musene
havde gemt i de gange, de havde
gravet i sneen. Efter nogle dages for
løb var det meste af sneen pist væk,
og der stod de første følfod med flotte
gule farver. Vi plukkede en buket til
mor, der altid blev glad for, hvad vi
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Ejendommen "Flittighedsbo" eller "Mosehuset" fotograferet i 1999. Familien
Nielsen boede i 40'erne i huset til højre. Fn vinkelbygning er siden hen nedrevet.

kom med af blomster. Det varede hel
ler ikke længe, før vi fandt de første
violer, der havde en fantastisk duft,
og der var også bellis. Nu var det for
alvor blevet forår, og vi gik på jagt
efter de første anemoner eller de ny
udsprungne bøgegrene. Det var ofte
farbror Ejner, der havde meddelt avi
sen, at han havde fundet de første i
Endrup Hegn, hvor han var skovlø
ber. Så var det tid at gå i mosen, hvor
snoge og hugorme lå og varmede sig
på solbeskinnede, lyngklædte tuer.
Jeg har hørt, at snoge og hugorme
ikke lever de samme steder, men så
vil jeg godt vide, hvor langt der skal
være imellem dem. Her i Tinkerup
Mose levede de begge, dog har jeg
ikke set dem sammen. Vi havde fået

strenge ordrer om ikke at røre ved
dem, selvom snogene ikke er giftige.
Men man kunne jo tage fejl.
Om foråret stod der meget vand i
lavningen. Her var der mange store
geleagtige plamager. Det var frøæg,
der senere udviklede sig til haletud
ser. Først på sommeren kom der store
flotte guldsmede. I mosen var der
levende fluefangere, soldug, som vi
havde talt om i naturhistorietimen.
Jeg lovede at skaffe en sådan plante.
Den havde jeg så med en sidste time
før sommerferien i en lille urtepotte.
Det har nok givet et ekstra point hos
læreren. Markerne var på det tids
punkt kommet så langt, at kornet var
skredet. Stråene var ofte længere den
gang. Der var ikke noget, der hed
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stråforkortere. Der skulle jo også bru
ges langhalm af rug til stråtage og i
det hele taget halm til mange formål.
Ikke som i dag, hvor man brænder
det i halmfyr.
1 Tinkerup mærkede vi ikke så
meget til høsten. Vi var hos bedste
forældrene i Sasserup i seks uger i
ferien. Kun hvis det havde været en
våd sommer, så høsten blev forsinket,
oplevede vi den hjemme. Der har un
dertiden stået neg på marken til min
fødselsdag 15. september.
Der var tre slags høstbindegarn til
at binde neg med: Jute- og papirgarn
samt noget, der mindede om plast/
nylon (hvad det jo ikke kan have
været). Når det blev vådt, kunne det
ikke holde. Det kneb også med pa
pirgarnet. Noget, jeg tydeligt husker
fra dengang, er de flotte marker med
kornblomster, margueritter og val
muer. De høje tidsler var vel nok også
flotte med de lilla blomster, men de
var ikke velset af bonden og slet ikke
af dem, der skulle behandle negene i
høsttiden. Tidsler stikker væmmeligt.
1 dag er der næsten ingen blomster i
markerne. De er sprøjtet væk. Grøf
tekanterne var lige så flotte, men
blev slået for tidligt, så de ikke skulle
kaste frø på bondens marker. 1 dag
venter man heldigvis mange steder
med at slå kanterne til efter afblom
stringen.
Hvert fjerde år i maj-juni var der

et helt specielt fænomen. Her svær
mede tusindvis af oldenborrer. Iflg.
videnskaben findes der 28.000 ar
ter. Her var der kun én slags. Hen på
aftenen kom de nye oldenborrer fly
vende fra vest mod øst for at finde et
sted at lægge deres æg i gamle upløjede græsarealer, hvor larver og pup
per kunne udvikle sig i fire år, til de
var flyvefærdige. Nu er oldenborreår
en begrænset, lokal foreteelse. Det er
mange år siden, jeg har set en oldenborre. De var frygtet af landmænd og
haveejere pga. larvernes store appe
tit på planterødder.
Efteråret var rigt på muligheder,
hvis man kunne få øje på dem. Der
kunne f.eks. samles bog, bøgetræ
ets trekantede frugter. De blev brugt
som mandler, når den brune hinde
var fjernet. Vi kunne jo ikke få mand
ler under besættelsen.
Træerne fik nogle kønne efterårs
farver, gule, røde og brune imellem
hinanden, dernæst faldt bladene af.
Skovene blev bare, især når efterårs
stormene rasede. Så faldt der også
gerne grene ned, og nogle træer
væltede. Så blev der sanket brænde
til de sultne kakkelovne og komfu
rer. Vi gik i skoven efter dekorations
materialer til juleudsmykning: Bog,
agern, hvor Hans og jeg brugte hyl
strene som piber, pudemos, slange
mos, tørre svampe, røde bær, grønne
grene med bær eller kogler. Jo, der
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Ka trinelund således som den så ud i 1943. Den gamle gård brændte i no
vember 1941, men blev straks genopbygget. Gårdens marker grænsede op til
familien Nielsens have.
blev pyntet op til jul. Vi havde også
juletræ helt til loftet.
Det var kønt, hvis der kunne ligge
lidt sne op til jul. Men ellers kom der
i hvert fald en del efter jul - alt for
meget, syntes posten. Vi unger syn
tes, det var kønt og dejligt, når der
lå et hvidt lag over det hele. Det
kunne også være modbydeligt koldt
med frost og isslag. Det kunne fryse
så voldsomt og længe, at træerne fik
frostskader. Vi kunne høre et skarpt
knald, når et træ fik en frostrevne på
et par meter eller så. Kartoffelkulen

måtte have et ekstra lag dækmate
riale på, så de dyrebare kartofler og
andre rodfrugter som gulerødder,
rødbeder og selleri ikke gik til i kul
den.

Strenge vintre
Vintrene under besættelsen var me
get snerige og kolde. Sneploven, der
lignede et stort V, var så bred, at den
nåede til begge vejsider. Den kunne
nemlig indstilles i bredden, så den
nåede over, hvis vejen ikke var alt for
bred. Men den var ikke så høj - vel
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nok en halv meter, trukket af to-tre
heste. Når det blæste slemt, og sneen
dermed føg, kom ploven flere gange
om dagen ledsaget af snekastere. De
var udkommanderet af snefogeden,
og det var karle fra de omliggende
gårde samt arbejdsløse.
Når vi gik til Knorrenborg Vang for
at besøge farfar og farmor, var der
ved Asminderød lige efter kirken og
før Kongevejen driver så store, at
man kastede sneen op i flere etager.
Jeg syntes, det var meget højt, men
det var måske også fordi, jeg selv
ikke var så stor dengang. En del af
turen foregik ud over markerne med
kælk eller på gåben fra Tinkerup over
Danstrup til Fredensborg og videre til
Knorrenborg Vang.
På vores hus var der mange istap
per. Nogle var så lange, at de næsten
nåede jorden. Dem kunne jeg nå, så
jeg kortede dem af. Det blev mor lidt
knotten over (eller måske ked af),
hun ville gerne have set dem nå jor
den. Midt mellem Peter Jensens gård
og os var der en elmast, der knæk
kede. Folkene, der skulle skifte ma
sten, havde et stort besvær med det.
Jorden var frosset meget dybt.
Vi havde en kælk med jern-meder.
Bakken var lige uden for døren - næ
sten - i hvert fald lige over vejen. Jeg
fandt en lakeret krydsfinerplade fra
en barneseng. Den var glat og kunne
bruges som slæde, så havde vi jo

en hver. Is var der masser af nede
på engen. Ved mosen var der meget
fladvand, der var frosset. Men da
vand sådanne steder har det med at
synke, var der luft under isen, som vi
så trampede i stykker. Det var strengt
forbudt at gå ud på mosehullerne.
Men Rakkerdammen måtte vi gerne
komme på, når den var godkendt af
Tinkerupbrødrene, hvis nevø Henry
havde skøjter. Vi løb uden. Om vin
teren var ruderne tilfrosne, så det
var umuligt at se ud. Der var kun et
lag glas, og rammerne var ikke helt
tætte, så der var dage, hvor vindu
erne ikke var tøet helt ned, så isen
på den nederste del af ruderne blev
tykkere og tykkere. Isen smeltede fra
oven, men smeltevandet frøs igen
længere nede. Vi åndede på isen, så
den tøede noget op, men frøs igen,
når vi vendte ryggen til. Vi tog også
en mønt eller to, varmede dem i hån
den, og så lagde vi dem på isen, der
smeltede, så der blev et rundt hul,
som vi kiggede ud af. Hans stillede
et tomt patronhylster på kakkelov
nen. Når det smeltede isen på ruden,
kunne man se aftryk af inskriptionen
i bunden af hylstret.

Oversvømmelse
Mellem Skrædderhuset og Laurits
Christensens gård stod der i nogle
år under besættelsen vand i lavnin
gen, så vejen var oversvømmet. Det
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var især, når sne og is smeltede igen
efter vinteren. Det skyldtes, at røre
ne fra Krogenberg Hegn over Ejner
Munks og Laurits Christensens jorder
var faldet sammen. Der stod op til 70
cm vand, som kun kunne forceres pr.
hestevogn, men ikke på gåben med
gummistøvler, når det stod højest.
Der var en, som kom igennem med
gummistøvler og satte dem hos os,
hvor hun skiftede til sko, og omvendt
på vej tilbage. Man brugte også vo
res gavl til at stille cyklen op ad, når
den skulle pumpes. Det kunne vi
høre gennem væggen. Nå, til sagen.
Der blev gravet nye rør ned på hele
strækningen i 1945-46. Vi var ude i
skoven for at se, hvor dybt de blev
gravet ned. Det var hårdt arbejde,
som foregik med skovl og spade. Men
siden var der ikke oversvømmelse.

Tordenvejr
Engang blev det tordenvejr, da far
og mor ikke var hjemme. Det var lige
oppe over og vældig uhyggeligt. Vi
gik hjemmefra over til Peter Jensen,
men syntes ikke, vi ville gå ind. Vi
satte os i seletøjet, der hang på nogle
knager i porten til gården ved siden
af døren ind til hestestalden.
Da vi ikke var derhjemme, gik far
og mor over til naboen og fandt os
sovende i seletøjet. De syntes, at vi
havde disponeret klogt. Ved et an
det drabeligt tordenvejr en formid

dag, var mor dog hjemme, så vi var
trygge. Når det tordnede i Tinkerup,
kunne det blive ved længe. Tordenen
trak flere gange frem og tilbage mel
lem Esrum Sø, Gurre Sø og Øresund.
Denne gang var det også virkelig tæt
på. To eller tre gange slog der gnister
ud fra lampen. Mor fortalte, at jeg
sprang lige op i favnen på hende, så
forskrækket blev jeg. Der gik mange
år, inden jeg forvandt den forskræk
kelse. Der skete ellers intet, hverken i
elnettet eller på huset.
Skrædderhuset
Christian Nielsen havde været røgter
på Danstruplund. Der var jo et styk
ke vej at gå til og fra arbejde hver
dag, vel i nærheden af tre km. Han
døde, mens vi boede i Tinkerup. Jeg
kan huske, der blev strøet blomster
fra haven på vejen ud for os, da han
blev kørt bort.
Fru Nielsen var, hvad man vist nok
kan kalde en trivelig kone, meget
talende, hun snakkede næsten hele
tiden, når hun var et smut nede hos
mor, som ikke sagde ret meget. Det
er sådan, jeg ser hende for mig, men
jeg var ikke så gammel, og min hu
kommelse er måske lidt ved siden af.
Jeg tror, hun var en god mor for sin
flok, men hun har nok ikke haft det
så nemt og har haft behov for at tale
med en af sit eget køn.
Sønnerne kom jævnligt over mo-
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sen/marken med et halvt træ på nak
ken. Der skulle jo noget til at fodre
kakkelovnen med for at holde var
men. Der gik rygter om, at de drev
krybskytteri, men man skal være var
som med at sprede rygter.
Sønnerne ryddede op omkring hu
set, fældede en del selvsåede træer
og buske på grunden. Det blev slæbt
over vejen og halvvejs ud på mar
ken ned mod mosen. På skråningen
blev der sat ild til en stor bunke for
at få den brændt af. Til sidst var der
kun en hel masse aske med mange
gløder. Er en sådan bunke stor nok,
kan den brænde i flere døgn. En af
sønnerne, Gunnar, gik rundt i aske
bunken for at sprede den, men lige
pludselig tog pokker ved ham. Han
sprang af sted ned over marken og
ud i det fladvand, der altid stod på
engen, for at slukke ilden, der havde
antændt hans gummistøvler. Han
havde fået det rigeligt varmt om
fødderne, som nu blev afkølede. En
dag kom fru Nielsen igen, igen over
til mor. "Nu skal du bare høre. Gun
nar kaldte på mig i morges. Han var
frosset fast. Skjorten sad simpelthen
frosset fast til væggen, så jeg måtte
komme med en kedel varmt vand for
at få ham fri.” Jo, der var koldt i de
gamle bindingsværkshuse.
Ejeren (Johannes) af vores hus kom
en dag med et tøjr og en hængelås
til at sætte på vores vandpumpe.

Skrædderhuset havde hidtil hen
tet vand fra denne pumpe, men det
måtte ophøre, da der ikke var nogen
aftale om det. De havde ikke selv no
gen brønd. Hvad skulle de gøre? De
fik den besked, at de kunne hente
deres vand i Rakkerdammen. Det var
et ret stort vandhul og sikkert også
rent, selvom de jævnligt vaskede de
res tøj dernede. De blev sure, men
det var jo ikke os, der bestemte. Der
gik en tid, så fik de lov at hente vand
ved pumpen igen.

Post
Vi skulle egentlig have posten fra
Kvistgaard, men da far var ansat i
Tikøb, fik han det ordnet, så vor post
adresse blev Tikøb. Jeg har hjulpet
far på postturen ind imellem, når han
havde brug for det. Første gang, jeg
var på posthuset, var det i det gamle,
der lå på Fredensborgvej over for
gadekæret (branddammen). Der bo
ede en skrædder og hans søster i en
gammel stråtækt ejendom. Når man
kom ind i ekspeditionen (forgangen),
var der en skranke, hvor man kunne
åbne en lem og en låge for at komme
ind på kontoret. Det er alt, hvad jeg
kan huske derfra. Senere blev der
bygget et nyt hus på Hornbækvej
ved siden af benzintanken. Det var
gårdejer Johannes Jørgensen fra Tinkerup, der flyttede ind der. Han blev
så postbestyrer. Da far blev ansat på
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det gamle posthus, fik han en lille
rute. Men på det nye posthus fik han
en større rute, og så overtog Herman
Christiansen den, far havde haft.
Far havde på ruten en del af byen,
Tikøb kommunekontor på "Gurrelund” på Gurrevej, Grønnerende,
Langesø, Harreshøj og Saane. Chri
stiansen havde resten af byen, Tikøb
Skovhuse, LI. Esbønderup og Jon
strup. På et tidspunkt under besæt
telsen var der rod på posthuset i Es
rom, så der manglede de en mand.
Far og Christiansen kørte så den tur,
efter at de var færdige med deres
egne ruter. Jeg ved ikke, hvor de gik undtagen langs Esrum Sø i Gribskov.
Det var der ikke megen sjov ved især
efter mørkets frembrud. De kendte
ikke ruten og havde ingen lister over
beboerne, så de måtte spørge sig for.
1 et af skovhusene gik Christiansen
lige ind i køkkenet, tog petroleums
lampen ned fra væggen for at se,
hvad der stod på brevene. Konen
trak sig tilbage og var meget ner
vøs, når sådan to sorte mænd med
kasketter møvede sig ind, vel nok
efter et slag på døren. Men alligevel
kunne det være Gestapo, og hun var
alene hjemme med to børn. Dagen
efter tog Christiansen Esrom ruten
alene, og så tog far det hele i Tikøb
og omegn.
Når far havde mange penge med
ud, ringede han til en gård efter

hjælp. De sendte deres schæferhund
af sted. Den løb ned på posthuset til
far og fulgte ham hele ruten rundt,
blev ved cyklen og passede på, me
dens han var inde hos folk med post.
Når han ikke havde brug for den
mere, sendte han den hjem igen.
Fra Gurrehus, hvor tyskerne var
indkvarterede, var der et par ældre
arbejdssoldater, som hver dag kør
te hestevogn til Tikøb Mejeri efter
mælk. De kunne godt lide at kigge
overskrifter i avisen, som far havde
i tasken. Soldaterne kunne godt få
noget ud af overskrifterne, og så fik
de lidt at vide om, hvad der skete i
verden omkring dem. Ledelsen for
talte dem aldrig noget. En dag, da
de rakte ud efter en avis, pænt spør
gende, havde far hunden med. Den
knurrede, men far sagde, at det måt
te de gerne. Så var det i orden med
hunden. Dengang var der ingen pengetransportbil, der kun havde penge
med. De blev i stedet sendt i værdi
sække, "lommer". Far fik sådan en
med til kommunekontoret. Hvad gør
man så? Jo, lægger den på bagage
bæreren. "Nå, du har nok penge
sækken med i dag", var der en, der
sagde. "Ja", sagde far, men det var
der ingen, der troede på. De mente
nok, det var en spøg.
Far havde julemærker med ud til
salg i hele julemåneden og solgte
mange til sine kunder. "Jo, 5 -10 stk.
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kan vi vel nok tage", men det var for
lidt, syntes far. "Du skal da have et
helt ark, eller måske to: Et til at bru
ge og et til at gemme. Overskuddet
går til et godt formål." Så der blev
solgt en hel del flere, end der tidli
gere havde været omsat, takket være
fars ihærdighed. Kommunekontoret
blev også spurgt. "Et par ark kan
der vel blive til, men det tæller jo alt
sammen." Da far havde bearbejdet
dem lidt med, at de da gav andre
velgørende institutioner tilskud og
julegaver, blev det så alligevel til 25
ark. Men så skulle far også kvittere
for beløbet, og det gjorde han da me
get gene. Der skulle jo gerne være
bilag i kassen for udgiften. Far havde
engang glemt at tømme postkassen i
Harreshøj, så det blev en opgave for
os to drenge. Far havde noget, han
skulle, så han kunne ikke nå det. Vi
gik fra Tinkerup til Harreshøj, tømte
kassen, skiftede skiltet til dagen efter,
tog brevene med tilbage til posthuset
og så tilbage til Tinkerup. Såmænd
en tur på kun syv km.
Far ringede en vinter til skolen og
bad mig fri. Jeg skulle hjælpe ham
på ruten. Han havde lånt en hest og
kane, men ingen kusk. Jeg skulle så
holde hesten, mens far var inde med
posten til kunderne.

Rationering
Mange ting var rationerede under og

efter besættelsen. Hvert kvartal blev
der uddelt nye rationeringskort på
sukker, mel, sæbe, smør, brød og me
get andet. Ved syltetid var der ekstra
sukkermærker. Vi børn fik ikke mær
ker til lige så meget som en voksen.
Vi spiste da ellers f.eks. lige så meget
brød som en voksen. Vi havde en god
bagerkusk i Marinus fra Hollandske
Mølle. Han kom i sin brødbil en gang
om ugen, eller var det to? Han kørte
med gengasgenerator, men det var
noget mere besværligt end en ben
zindrevet bil. Han skulle huske at
komme brænde på, ruske op i ilden,
tage aske ud og tappe vand af (no
get meget sort væske). Jeg kom bort
fra brødet. Marinus fik brødmærker
fra de gamle, som ikke spiste meget
brød, og gav dem til familier med
børn i voksealderen - som os -, der
spiste meget. En dag sagde mor, at vi
ikke skulle have sigtebrød. Vi plejede
ellers at få et helt rugbrød og et sig
tebrød hver gang. Om der manglede
mærker eller penge, ved jeg ikke.
Marinus så på os to gutter: "Synes 1
ikke, at mor skal have et sigtebrød?"
"Jo", sagdevi i munden på hinanden,
og så fik mor et sigtebrød. Ja, sådan
var Marinus. Han fortalte en dag, at
han havde en lille pige derhjemme
på alder med os, og hun var rødhå
ret. Janne, som hun hed, har Esther
og jeg senere været sammen med en
del gange i KLF-sammenhæng. Hun
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var med i lokalforeningsbestyrelsen,
hvor min kone var formand.
Der var også mærker på chokolade.
Jeg har et eller andet sted en plakat,
hvor det er afbildet, hvad man kunne
få for et mærke f.eks. 10 skildpadder.
Skulle man ud og spise smørrebrød,
kunne man få byttet et smørmærke
på 250 g til mindre mærker med på
lydende 5 - 10 gram. Der skulle jo
være orden i tingene. Forhandleren
kunne ikke få mere fra grossisten,
end han havde mærker til, så han
havde et større arbejde med at tælle
mærker for at se, hvor meget han
kunne bestille hjem. Jeg har jævnligt
set købmand Poulsen stå og tælle
mærker op.
Tobak og slagtervarer var ikke ra
tionerede, men forhandleren fordelte
det så godt, det kunne lade sig gøre,
eller som man var venner til, efter
hans samvittighed og hvor god kun
de, man var. Vi har, så vidt jeg ved,
ikke manglet noget, med mindre vi
ingen penge havde. Vi drenge mær
kede i hvert fald ikke noget. Papir
var der heller ikke meget af. Vi købte
ugebladet Hjemmet. Købmand Poul
sen holdt kontrol med, om vi havde
fået vores eksemplar. Han havde en
navneliste på en side, der var delt i en
masse kolonner. Når vi så havde fået
bladet, slog han en skråstreg, næste
gang en streg på skrå den anden vej,
så det dannede et kryds. Han fik kun

tildelt et bestemt antal blade, som
alle blev solgt, så han havde ikke
det bøvl med ikke-solgte blade, der
skulle retur. Mor holdt også Mønster
tidende. Det var nok et levn fra den
tid, hun lærte at sy. Indlagt i bladet
var der hen over året - alt efter frugt
sæsonen - strimler af kuponer med
lim på til at klistre på flasker og glas/
krukker. Så var problemet løst med
tekst på syltetøjet. Der stod for øvrigt
også årstal på. Far havde ratione
ringsmærker med ud til kunderne på
ruten i et brev fra kommunen, som
åbenbart også sendte til en, som var
død.
Da det var sket flere gange, sendte
far dem retur. Nu syntes han, at det
kunne være nok, så han ringede til
dem og sagde, at nu måtte det være
hans tur til at få de overskydende
mærker. For siden de ikke havde
standset udsendelsen, måtte der jo
være en, der tog dem til sig. Så stop
pede udsendelsen af mærker til den
døde.
Jeg har siden tænkt på, om mær
kerne måske blev brugt til nogen,
der var gået under jorden og ikke var
registreret nogen steder, så det på
den måde gik uden om systemet. Det
er mine egne tanker, som jeg ikke har
noget at have i, næsten da.

Tobak
Det er ingen hemmelighed, at far og
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senere mor har røget meget. Far røg
helst cigarer, men under besættelsen
også pibe. Det var vanskeligt at få to
bak. Så prøvede han tørrede blade af
bl.a. kirsebær og andre buske. Sene
re røg han tobaksblade fra skrædder
Hansen i Tikøb, præsten havde også
lidt. Ude på præstemarken høstede
de også tobak og havde bygget en
tørrelade (ligesom skrædder Hansen
havde) til videre forarbejdning.
Nogle gange kom der et par tyske
soldater fra Gurrehus gennem sko
ven og over mosen. De tiggede to
bak. Det var nok kirsebærtobak, de
fik, men de var henrykte for den. De
måtte ellers ikke gå udenfor kaser
neområdet, men der var ikke langt
gennem skoven. Soldaterne var vist
fra en af de tyske vasalstater, måske
Tjekkoslovakiet. Den slags soldater
regnede tyskerne ikke for ret meget.
De fik ikke de rationer af tobak, som
deres egne fik, så de var hungrige og
taknemlige for lidt.

Tyskerne
Tyskerne så vi ellers ikke meget til.
De første var i Hyldekrogen, efter at
de invaderede landet i april 1940. I
Tinkerup kunne vi høre dem synge,
når de marcherede på Gurrevej gen
nem skoven til Tikøb, selvom der er
ca. 1/2 km. Om aftenen og natten
kunne vi se svenskerne tænde deres
søgelys og afskyde deres røde, grøn

ne og hvide sporlysprojektiler. De af
skød den ene serie efter den anden,
når der var fly i luften. Vi så aldrig,
at de ramte nogen, men flot var det,
noget i retning af festfyrværkeri til
en byfest. De allierede fly nedkaste
de sølv-papirstrimler for at forstyrre
den tyske radar. Jeg fandt nogle af
dem på markerne ud mod Hornbækvej. Langs vejen til Harreshøj var der
gravet mægtige huller. Det var tank
spærringer, man lavede her.
Når vi skulle besøge farbror Kaj,
Tante Johanne, kusine Vera og finne
pigen Gunvor på Kongensgade 15 i
Helsingør, hvor de boede på 1. sal i
baghuset, foregik det på gåben. Det
var en tur på ca. 10 km. Far havde
altid sin cykel med, så når der var en,
der var træt i benene, blev vedkom
mende sat op på cyklen og transpor
teret et stykke af vejen. Vi startede
hjemmefra op ad skolestien et hun
drede meter, så nedad markvejen til
præsteskoven videre ad Kong Valde
mars Vej også kaldet kirkestien. Det
er den skovvej, man brugte fra Gur
re, når man skulle i kirke i Tikøb, før
Gurre Kirke blev bygget i 1918. Ud
på Gurrevej forbi Gurrehus, hvor der
var tysk vagt på begge sider af vejen,
ved hovedbygningen til venstre mod
søen og stalden til højre, hvor der var
kantine og kostforplejning. Vi fortsat
te gennem Gurre by forbi kirken. Da
vi kom til Solbakken, tror jeg nok, var
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der anlagt løbegrave, forsvarsværker
omkring Helsingør by. Ja, der var da
noget tysk militær at se på.
En dag var Tinkerup oversvømmet
af tyske soldater. De lavede husun
dersøgelser. Der var vist stjålet vå
ben fra Gurrehus. Det var i hvert fald,
hvad man sagde. Det vrimlede med
tyske patruljer. Der var især en tysk
soldat, jeg husker. Han pikkede på
ruden, hvor vi to gutter sad indenfor i
sofaen og kiggede på, hvad der fore
gik derude. Han smilede og vinkede
til os. Han havde måske selv sådan
et par størrelser hjemme i Tyskland,
som det var længe siden, han havde
set, (mit gæt).
Sygeplejersken, det var nok frk.
Kramer, der skulle fra Tinkerup til
Kvistgaard på cykel gennem skoven,
måtte vende om og tage Hornbækvej
forbi Skovhusene i stedet for. 1 1944
forlangte tyskerne, at alle voksne
skulle bære et legitimationskort med
foto. Børn blev udstyret med et kort
med navn og adresse. Det skulle bæ
res i en snor om halsen under tøjet.
Jeg husker tydeligt den dag, hvor fo
tografen var hos os. Mor var sur, da
hun ikke brød sig om at blive foto
graferet, men det var en pligt.
Radio
Tyskerne havde forbudt befolkningen
at høre udenlandsk radio, nå ja, bort
set fra Tyskland. Måske alene af den

grund skulle alle nu høre radio, me
get gerne "Den danske stemme", der
sendtes fra BBC i England. Vi hav
de ingen radio, men Mogensen på
"Guldsmedegården" havde en, der
ikke kunne tage England. Han købte
en ny radio, og far fik så den gamle.
Den var god nok til vort brug. Den
kunne tage Danmark og Sverige. På
et tidspunkt var den ikke helt så god,
som det kunne ønskes. Der var knas i
den. Far tog den over på spisebordet
- den stod ellers på bogreolen - med
os to nysgerrige unger liggende på
knæ på hver sin stol ved siden af sig,
mens han pillede bagbeklædningen
af radioen.
Der var en del skidt, der ikke havde
noget at gøre inde i radioen. Lige
pludselig for der en mus ud af ra
dioen, hen over Hans, ned ad hans
ben for at hoppe ned på gulvet, og
væk var den. Radioen blev rystet og
rengjort. Der sad en mængde muse
hår og en indtørret mus klistret til en
af tromlerne. Musen havde nok fået
strøm igennem sig. Død var den i alle
tilfælde. Nu spillede radioen helt fint
igen.
Ikke lang tid derefter var den gal
igen. Far havde jo erfaring fra sidst,
samme fremgangsmåde: Bagbe
klædningen af, ryste radioen, og ud
kom to mus springende. Far blev så
forskrækket, at han tabte radioen.
Det blev den ene mus’ endeligt, da
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Snekastere i nærheden af Tinkerup holder en pause. Tiden er under de strenge
vintre i 1940erne.

far tabte radioen lige ned på den.
Den blev ramt af det ene hjørne, og
så var den flad! Nu var radioen i or
den igen. Vores radio var altså også
musefælde. Sådan en er der nok ikke
mange andre, der har haft.
Det var herligt at have radio med
musik og nyheder. Vi hørte middags
koncert fra "Wiwex” og hørespilseri
en "Familien Hansen" af Jens Locher.
Den var begyndt i 1929 og blev ved
til 1949.

Modstandsbevægelsen
Min far var medlem af modstandsbe
vægelsen, men det vidste mor ikke
noget om! Og slet ikke vi drenge. Det
var fordi, hvis far blev taget, kunne vi
ikke fortælle noget, vi ikke vidste, og
heller ikke røbe nogen af de andre i
gruppen.
Far opdagede en morgen, hvor han
var på arbejde, at tyskerne (Ges
tapo) var ret aktive. Han tog cyklen
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med den store posttaske på og kørte
i uniform rundt til flere, der skulle
advares: Skomageren og frisøren og
vist også et par andre, så de havde
mulighed for at forsvinde. Far om
delte også illegale blade. På en tur
til Kvistgaard med blade i den store
posttaske på styret opdagede han
en vejspærring ved Dyrlægekrydset.
Alle blev standset og visiteret, men
far blev vinket igennem, endda ved
to poster.
De skulle bare vide! Men det gjorde
de heldigvis ikke.
Far var bevidst om, at han kunne
blive arresteret, så han havde lavet
en evakueringsplan for mor og os to
sønner. Han havde aftalt med vogn
mand Friis fra Tikøb, som kørte mælk
fra de store gårde, bl.a. fra Ørsholt,
hvor min kone voksede op, til Meje
riet Enigheden i København, at han
skulle tage os med til København.
Så var vi så langt. Hvordan vi skulle
komme videre til Sasserup, har jeg
ingen viden om. Men det var vist pla
nen at komme videre med en anden
mælkebil. Men det blev der heldigvis
ikke brug for.
Den 4. maj 1945 kom fru Nielsen
over og fortalte Hans og mig, at Dan
mark var frit. Det havde de hørt i ra
dioen. Mor og far var ikke hjemme,
men vi storkede op ad stien, da vi så
dem komme, og fortalte dem, at ty
skerne havde kapituleret.

Vi blev inviteret over til Jensens
på nabogården til glædesfest. Det
var nok ikke helt gået op for mig,
hvad det egentlig handlede om. Da
vi gik hjem, undredes jeg over, at
der ikke var trukket mørklægnings
gardiner for gavlvinduet, men at det
klare lampelys skinnede så langt ud,
at det var nemmere at finde hjem.
Jeg måtte så have en forklaring pa,
hvorfor man ikke længere behøvede
at trække for. Siden dengang havde
vi tændte lys i vinduerne 4. maj om
aftenen - en tradition, som min kone
og jeg har taget med fra vore hjem
og givet videre til vore børn.
Far fik vist ikke meget søvn den nat,
for modstandsbevægelsen fik trom
met sine folk sammen tidligt på mor
genen. De skulle ud for at arrestere
hipoer, stikkere og andre overløbere,
inden de nåede at gå under jorden.
Nu var det deres tur til at forsøge at
gøre sig usynlige. Fars gruppe blev
kørt til Hornbæk Hotel, som blev om
ringet. For der skulle hentes nogle,
som ikke havde rent mel i posen. Far
blev sat på post ved et hotelhjørne.
Han var spændt på, hvordan tysker
ne ville reagere, for han stod med
ryggen op mod deres kvarter. De for
ud og var parate til at forsvare sig,
men da de opdagede, hvad det dre
jede sig om, var der ingen ende på
deres lykke og sarkastiske bemærk
ninger om dem, der blev arresteret.
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En var på vej ud over altanen, hvor
far stod. Han blev gennet ind igen
og måtte ud ad hoteldøren sammen
med de andre, der var blevet taget.
Pressen var tidligt ude, så jeg har
et par billeder af nogle lastbiler med
frihedskæmpere, der ser meget gla
de ud. Det har da også været et ven
depunkt efter fem år under åget. På
det ene foto er der en ret stor mand.
Far var ikke helt tryg ved, at han hav
de noget at skyde med. Han så vist
ikke for godt, og sikkerheden ved vå
benbrug var ikke helt i top. Far lånte

geværet for at kontrollere, at det var
i orden og fik listet patronerne ud,
inden han rakte det tilbage. Senere
fortalte far Alfred Petersen (Den fine
vognmand), hvad han havde gjort.
AP sagde: "Det havde du ikke behø
vet, for jeg har pillet slagstiften ud.”
1 skoven mellem Tikøb og Kvistgaard var der på vejen mod Nyrup
sat nogle vejspærringer op af bræn
destabler. Vagterne havde brugt det
træ, der var tilgængeligt. Spærrin
gen var lavet sådan, at bilerne måtte
sno sig igennem og derved blev nødt

I dagene efter befrielsen i maj 1945 var Carl Nielsens far, Eivinn Nielsen udkom
manderet af modstandsbevægelsen til at deltage i patruljering m. v i Hornbæk.
Her ses 2. kompagni på Skovvej i Hornbæk.
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til at sagtne farten betydeligt.
Der var mange forskellige våben i
brug. Far havde først et jagtgevær,
derefter vist en tjekkisk, så en tysk
riffel for at ende med en 89'er dvs.
en gammel dansk riffel. Den vejede
godt til, men var ellers fremragen
de. Frihedskæmperne havde efter
besættelsen et armbind på som en
slags uniform eller rettere mangel af
en. Det var blåt med en hvid og to
røde striber på midten. Der var påsyet en plade med et våbenskjold.
De første armbind var flossede i kan
terne, da de hurtigt var klippet af
gamle danske blå uniformer, men ret
snart fik frihedskæmperne fine nysy
ede armbind. Pludselig havde arm
bindene ikke plade. Hvorfor nu det?
Jo, hipoerne havde fået fat i en del
armbind med plade på. Frihedsbe
vægelsens ledelse besluttede at fjer
ne pladen, så man igen kunne kende
frihedskæmperne. Jeg mener at vide,
at pladen kom af og på nogle gange.
Frihedskæmperne i lokalområdet
havde station hos vognmand Alfred
Petersen på Hornbækvej i Tikøb.
Der blev sat vagt ude ved vejen. Far
havde også stået der udstyret med
en maskinpistol. Sikringslåsen vir
kede ikke, og så kan våbnet jo være
farligt. Far gik ned i grøften, affyrede
en salve ind i grøftekanten og fik lå
sen til at virke igen. Der blev en del
uro, indtil sagens rette sammenhæng

blev opdaget.
Der var også en anden, som skød
lidt ureglementeret. "Svend Vagt
værn" fik afskudt et par salver, hvor
af den ene ramte kirkegårdsmuren
til venstre for den sydlige indgang.
Mærkerne kunne ses i nogen tid der
efter. En af dem, der var blevet arre
steret, blev sat ned i Alfreds kælder.
Han fik besked på at fjerne et spejl
på væggen ved hans hoved. Det
skulle jo nødig gå i stykker, hvis....!!
Det er først efter, at jeg lærte Es
ther at kende, at jeg blev klar over,
at min kommende svigerfar også
havde været frihedskæmper endda
på et højere niveau end min far. Hans
historie hører jo ikke hjemme i min
beretning, men det siger noget om,
at vores slægt har elsket Danmark
og været villig til at kæmpe for et frit
land, mens det var med fare for liv
og lemmer. Der var jo tusinder, som
pludselig blev aktive, da besættelsen
var slut. Ak ja!
Vi unger legede da også friheds
kæmpere. Vi fik armbind, som mor
syede. Hun lavede også en hue til
hver af os, en "Montyhue", som vi
var meget glade for. Agnes Jørgen
sen (gift Olsen) har taget et foto af
os uden for Johs. Jørgensens gård i
Tinkerup.
Jeg kom i et slemt dilemma, da jeg
en dag mødte min lærerinde frk. An
dersen. Skulle jeg tage huen af og
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Vejspærringen på vejen mellem Tikøb og Kvistgaard (nuv. Hornbækvej) i maj
1945. De fire mand på vagt er iført forskellig uniformering og bevæbning, hvil
ket var helt\ialmindeligt i dagene efter 5. maj. Kun armbindet var obligatorisk.

bukke, eller skulle jeg gøre honnør
som soldaterne. Jeg valgte at undla
de at gøre noget. Så fik jeg en balle,
for "når man møder en lærer, tager
man huen af og bukker. Kan du så
huske det?” Et spagt ja, og jeg har
aldrig glemt det.

Bogen "Carl Posts Barndom" kan
købes i "Kramboden"på Howej,
på Flynderupgaard Pluseet og
Helsingør Bymuseum, i "Brug
sen" i Tikøb samt i Superbrugsen
i Humlebæk og Fredensborg.
Bogen er på 86 sider og prisen er
195,- kr.
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Møder og arrangementer
Søndag den 24. august 2014:

Byvandring: Busserup
og Mørdrup Overdrev
Pigevejskvarteret umiddelbart nord for
Mørdrup landsby har en ganske spæn
dende forhistorie, og det er den, der er
emnet for en byvandring søndag d. 24.
august. Der startes kl. 14.00 fra det grøn
ne område ved Mørdrupvej direkte overfor
Howejs udmunding, hvorfra vi i samlet
flok begiver os igennem dele af det mo
derne villakvarter. Undervejs standser
vi op for at høre historien om den gamle
Busserupgaard, om gårdens oprindelige
lille ejerlav, om Mørdrups overdrev og om
forsvundne digeforløb og nogle af områ
dets gamle moser og helligsteder. Det er
lokalhistorikeren Kresten Tommerup,
der under hele turen fungerer som sted
kendt guide, og turen påregnes at have en
varighed på omkring to timer.

dring, der under ledelse af lokalhistoriker
Kjeld Damgaard fører deltagerne rundt i
landbyen Tikøb. Turen starter med byens
ældste bygning: Kirken, hvor vi skal in
denfor og se og høre om de spændende
historiske detaljer kirken kan fremvise.
Turen varer ca 2 timer og slutter og starter
ved Tikøb Kirkes indgang.

Tid og Sted: Søndag den 14. september
2014 ved Tikøb Kirkes indgang. KL l

Tirsdag den 16. september 2014:

Første Verdenskrig - og
Danmarks overlevelse
1914-1918

Byvandring:
Tikøb landsby

Det er i år 100 år siden 1. Verdenskrig brød
ud.
Nationale spændinger i Europa førte i 1914
til krig, der hurtigt udviklede sig til en ver
denskrig, ingen havde forestillet sig, og til
et resultat, ingen havde drømt om. 4 års
rædsler hærgede vores kontinent og store
dele af hele kloden. Europakortet blev æn
dret totalt, da freden endelig sænkede sig.
Pensioneret oberstløjtnant Jørgen Storm
vil fortælle om den politiske og militære si
tuation og udvikling op til krigsudbruddet,
om begivenhederne i krigsårene i hoved
træk og om afslutningen. Danmarks situa
tion vil naturligvis blive fortalt undervejs.

Kirkebyen Tikøb lagde navn til både sogn
og kommune - og dette gamle centrum
i kommunen er målet for denne byvan

Tid og sted: tirsdag den 16. september
2014, kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tid og sted: Søndag den 24. august 2014,
kl 14.00 på det grønne område overfor
Howej ved Mørdrupvej.

Søndag den 14. september 2014:
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Tirsdag den 21. oktober 2014:

Tirsdag den 16. december 2014:

Skolernes 200 års og
225 års jubilæer i 2014

Juleafslutning

l 2014 er det 200 år siden at Danmark fik
sin første landsdækkende skolelov, men det
er faktisk også i år netop 225 år siden, at
der gennemførtes en skolereform, som fik
stor betydning for landområderne på vor
egn.
Lokalhistoriker Kjeld Damgaard fortæller
og viser billeder om den lokale skolehisto
rie fra 1700-tallet og op til vor tid...

Også i år vil vi - traditionen tro - afvikle
julehyggemøde med æbleskiver og sol
bærrom, samt portvin. Aftenens program
vil som sædvanlig omfatte julesalmer og
-sange, lidt kulturelt og - ikke at forglem
me - den populære historiske quiz under
ledelse af Kjeld Damgaard.
Tid og sted: tirsdag den 16. december
2014, kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

Tid og sted: tirsdag den 21. oktober 2014,
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 20. januar 2015:

Tirsdag den 18. november 2014:

Spillet om Danmarks
befrielse 1945

Kunsten på Kroppen
Denne aften kommer tatovør Erik Reime
og fortæller om tatovørkunst og historien
bag.
Erik Reime har drevet tatovørforretning i
København i over 25 år. Han har udviklet
en helt egen og ret personlig stil og foku
serer på vor egen historie og kulturelle
baggrund med inspiration fra vikingeti
den og bronze alderen. Eril Reime var den
første tatovør, som blev medlem af Billed
kunstnernes Forbund.

Tid og sted: tirsdag den 18. november
2014, kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Vi ved alle fra historiebøgerne, eller fordi det
er selvoplevet, at befrielsen kom til Danmark
den 4/5 maj 1945 som en jublende og glæ
delig begivenhed. Men det kunne være gået
meget anderledes. Den tyske værnemagt
forberedte sig så sent som i april på kamp
til sidste patron. Det officielle Danmark fryg
tede for at sammenbrud og kaos ville pro
vokere modstandsbevægelsen, og her især
kommunisterne, til et kup - og rustede sig
hertil. Og hvem ville befri os, englænderne
eller russerne? Det kunne blive afgørende
for hele udviklingen efter krigen.
1 anledning af, at det er 70 år siden Dan
mark blev befriet har vi fået besættelses
historikeren Hans Kirchhof til at komme
og fortælle, hvorfor det endte i fred og fest.

Tid og sted: tirsdag den 20. januar 2015,
kl 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Den evindelige
støvplage
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Kørsel på jord- eller grusveje udgjorde indtil for 7080 år siden en stort problem for mange beboere
langs vejene. Et replikskifte i Tikøb Sogneråd for
nøjagtigt 100 år siden illustrerer problemstillingen:
En del beboere langs Strandvejen i Skotterup og
Espergærde klagede over støvplagen og krævede
mere regelmæssig og oftere vanding af vejbanen.
Hertil svarede sognerådsmedlem Hans Olsen bl.a.:
Vejen bliver vandet af Grundejerforeningen 2 gan
ge dagligt. Det koster foreningen 1200 kr for som
meren 1914. Men måske klagerne vil betale mere?
Ole Larsen: Klagerne bidrager ikke selv en øre til
vandingern. De folk, der bidrager til vandingen
klager ikke.
Og dermed mente Ole Larsen at de, der klagede
netop ikke var medlemmer af Grundejerforeningen
(nuværende navn: Espergærde Byforening), som
på den tid var ansvarlig ikke blot for vanding, men
også belysning, skiltning og mange andre prakti
ske ting, som kommunen i dag varetager.
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