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Er det nu også så tåbeligt?
For nylig afgjordes det så, at det meget omstridte tårn på Svinggaarden skal rives
ned. Det besluttede Helsingør Byråd efter at en lokalplan var blevet underkendt
af Miljø- og Naturklagenævnet. Problemet er, at Helsingør Kommune i sin tid
gav tilladelse til ombygningen og opførelsen af kobbertårn og kviste. Så nu skal
Helsingør Kommune - og dermed skatteborgerne - betale erstatning til ejeren af
Svinggaarden, der har ladet tårn m. v. opføre i god tro.
Det har givet anledning til adskillige læserbreve med overskriften: "Tåbelig af
gørelse". Hovedargumenterne er, at tårnet er pænt, og at det kommer til at koste
mange millioner at tilbageføre den gamle lade til det oprindelige udseende.
Et andet argument i debatten har været, at sådanne ombygninger også er fore
taget af tidligere gårdejere, typisk folk der ikke selv var landmænd, men som
gerne ville prale af deres penge og derfor byggede tårne, spir og karnapper på
de gamle gårdes stuebygninger. Et nærliggende eksempel er Borsholmgaards ho
vedbygning, der i dag fremstår palælignende.
Det har også været fremført som forsvar for tårnet, at Borsholm forlængst har
fået tilført uskønne bygninger, som har ødelagt helhedsindtrykket af den i øvrigt
bevaringsværdige landsby.
Det sidste argument erjo i virkeligheden selvmodsigende, men ser vi på de øvrige
argumenter, så er der god grund til lige at tænke sig om. Opførelsen afkobbertårnet
og de alt for store kviste på Svinggaardens gamle avlsbygning vidner nemlig om en
manglende forståelse for kulturlandskabet, kulturhistorien og landbrugsarkitektu
ren. Ejeren er faldet for en trang til at prale med ud- og ombygninger, der intet har
med det oprindelige landbrugs-miljø at gøre, hverken i stil, tradition, materialevalg,
arkitektur ellerydmyghed. Svinggaarden er og bliver aldrig en proprietærgård (som
Borshokmgaard) eller en herregård - og bliver det heller ikke, bare fordi der bliver
"pyntet" på en avlsbygning. Kobbertårnet er i virkeligheden ligeså malplaceret som
at lægge sortglaserede tegl på et almindeligt parcelhus fra 60’erne. Det var egentlig
planen at udleje bygningen til en restaurant med navnet "Hornbæk Kro" - et navn,
derjo desværre heller ikke afspejler stedet og dets historie.
Hvis ejerne af Svinggaarden havde fået lov til denne ombygning, ville kun fan
tasien sætte grænser for, hvordan man i fremtiden vil kunne ombygge tidligere
landbrugsbygninger.
Men frygtelig ærgerligt at Helsingør Kommune ikke kunne gennemskue konse
kvenserne, da man gav ejeren tilladelse til ombygningen.
/KD
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/ anledning affhv. bankbestyrer Ib Christensens død den 5. april 2016 fortælles
i denne artikel om familien Christensens virksomhed på egnen gennem fire ge
nerationer. Artiklen afsluttes med fortællingen om Ib Christensen - bl.a. baseret
på et interview med hans nære ven, Per Tærsbøl.

Smedefamilien og
bankbestyreren
af Kjeld Damgaard

En historie kan begynde mange steder
og til forskellige tider. Denne historie
vælger vi at begynde i Tinkerup i vin
teren 1846-47. Her boede dengang to
unge mennesker Ane Margrethe Christiansdatter og Christen Larsen. De
var begge kommet fra andre sogne Ane Margrethe fra Helsinge, Christen
fra Karlebo. De to havde imidlertid
fået et godt øje til hinanden og gik vel
i giftetanker. Imidlertid fik deres be
kendtskab følger, før det var tiltænkt.
1 løbet af vintermånederne i 1847 op
dagede Ane Margrethe i alt fald, at
hun var gravid.
Dengang var det ikke velset at avle
børn uden at man var gift. Og de to
unge mennesker skyndte sig da også
at forlove sig, men ikke tidsnok til at
de kunne nå at blive gift, inden de
res fælles barn kom til verden. Den
10. juni 1847 fødte Ane Margrethe

en dreng, som en måneds tid senere
måtte hjemmedøbes af den lokale
skolelærer Simon Andersen fra Tikøb
Skole.
En hjemmedåb skulle imidlertid
bekræftes i kirken. Det skete den 10.
september samme år - og samme dag
blev så forældrene gift. Men i forhold
til datidens tænkemåde var det for
sent. Deres fælles barn var "uægte",
det vil sige født uden for ægteskab.
Det unge par ser imidlertid nu ud til
at blive boende i Tinkerup - i alt fald
finder vi parret boende som indsid
dere (d.v.s. lejere) i 1850. Og de blev
i området. 11870 ses parret boende i
Tikøb - nu med flere børn og med et
barnebarn. Christen Larsen betegnes
nu som arbejdsmand - en funktion
han i virkeligheden havde haft igen
nem hele sit voksne liv. Han havde
ikke fået en uddannelse.
Men det fik sønnen Hans. Han kom
i smedelære, måske var det i Helsin-
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Tikøbs gamle smedje, der lå på hjørnet af nuværende Fredensborgvej og Søgaardsvej. Bemærk Søgaarden shovedbygning kan skimtes til højre i billedet.
Foran smedjen ses f.v. Dorthea Christensen, smedlærling Theodor Christensen,
smedemester Hans Christensen samt en ukendt ansat. Foto ca. 1890.

gør - i alt fald var han bosat der, da
han blev gift først i 1870’erne. Som
uddannet smedesvend flyttede han
sammen med hustruen Dorthea og
deres to børn fra Helsingør til Kvistgaard og derfra til Tikøb i maj 1876.
Han underskrev nemlig den måned
en købekontrakt på Tikøb Smedje,
som dengang lå på adressen Fre
densborgvej nr 16.
Overtagelsen omfattede en smed
jebygning på 5 fag med inventar i
form af en mindre bælg, en file

bænk, og en amboltblok. Desuden et
våningshus (stuehus) på 7 fag samt
et udhus på 4 fag - alt sammen på
matr. nr. 6 g, Tikøb - d.v.s en udstyk
ning fra Lergaard (en nedlagt gård
i Tikøbs sydvestlige del). Prisen for
hele herligheden var 2.000 kr med
en udbetaling på 600 kr. Ejendom
men blev i øvrigt dengang kaldt
"Lergaardshuset".
Hans Larsen Christensen drev nu
smedeforretning i Tikøb - og hav
de naturligvis både læredrenge og
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svende. En af læredrengene var hans
egen søn, Theodor Christensen (f.
27.05.1872). Han kom i lære efter sin
skoletid i Tikøb skole, hvor han havde
Christian Hansen som lærer. Det står
lidt uklart, hvornår smedjen er flyttet
til den modsatte side af vejen. Det er
sandsynligvis sket i 1890’erne, men
allerede i 1857 lå der en bygning
på det sted, hvor smedjen lå indtil
1930'erne.
Efter sit svendestykke blev Theodor
ikke i Tikøb, men hvor han virkede
som svend, er ikke klarlagt. Han blev
gift med sin Cecilie i 1891, og deref
ter kom børnene i denne rækkefølge:
Hertha 1894, Folmer i 1900, Hen
ning i 1902, Eigil i 1904, Sven i 1906,
Agnete i 1909, Hans 1912 og Ester i
1916.
Cecilie og Theodor Christensen

Dorthea
Chris
tensen,
gift med
Hans
Chris
tensen
og
mor til
Theodor
Chris
tensen

boede fra slutningen af 1890'erne
på Strandvejen i Espergærde, hvor
de havde erhvervet villa "Birkely"
(Strandvejen 143B), som i de følgen
de år dannede ramme om såvel fami
liens bopæl som Theodors værksted
og biograf.
Theodor var cykelhandler og -smed,
men havde naturligvis mest at lave i
sommermånederne, når landliggerne
var i området. Allerede omkring 1907
begyndte Theodor derfor med en om
rejsende biograf, der viste levende
billeder på de lokaler kroer og i de
lokale forsamlingshuse. Det fortsatte
han med, da han i 1909 etablerede
en lille biograf ved siden af boligen
på Strandvejen. Biografen lå ud til
Strandvejen med cykelværkstedet
ved siden af og boligen bag ved. Alle
disse bygninger blev imidlertid revet
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Her i VilId Birkely (nuv. Strandvejen 143B) boede familien Christensen i en år
række i begyndelsen af1900-tallet. Foran huset er familien linet op - far, mor
og en hel stribe børn. Huset blev revet ned omkring 1915 for at give plads til en
tennisbane, som tilhørte nabovillaen "Villa Solblink".

ned, da naboen omkring 1915 købte
hele ejendommen for at undgå den
uro og ballade, som biografen ef
ter hans mening medførte. De unge
mennesker, der kom til biografen
forårsagede nemlig nogen ballade
og uro - de var med andre ord ikke
anderledes end senere generationer
af unge!
Theodor Christensen måtte der
for flytte til Strandborg, den store

ejendom på hjørnet af Strandve
jen og Mørdrupvej. Her etablerede
han
cykelværksted,
biludlejning
og taxavirksomhed. Senere flyttede
han cykelforretningen til hjørnet af
Strandvejen og Havnevej.
Den ældste af børnene, Folmer
Christensen blev udlært som maler og
slog sig i 1933 ned i Skotterup med
sin malermestervirksomhed. Folmer
Christensen var aktiv i en lang ræk-

7

Førjul 1916 vur hele familien Christensen på en tur til Helsingør. Her besøgte de
fotografAnna Hansen i Stengade 30. Anne Hansen drev atelier og fotografforret
ning efter sin mand Ludvig Hansen, der havde overtaget fotograf Wismers gamle
forretning. Her blev familien stillet op, og ovenstående familiefoto var klar til at
blive sendt til familie og vennersom en julehilsen i 1916-se nedenfor.
Stående bagest fra venstre: Svend, Henning, Theodor, Folmer, Eigil
Siddende forrest fra venstre: Hans, Cecilie, Esther og Agnete.
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Villa Birkely ses til venstre i billedet - bemærk skiltet med reklamen for Cykel
værkstedet. Til højre i billedet den biograf, som Theodor Christensen etablerede
i 1909. Den havde kun åbent i sommermånederne, når der var mange landlig
gere i området.

ke foreninger, bl.a. var han formand
for Espergærde Salon Skytteforening
1941-46. l perioden 1950-62 var han
valgt til Tikøb Sogneråd for de kon
servative.
Den tredje søn, Eigil, skal vi følge
op i 1900-talIet. Eigil Christensen
(1904-1971) blev udlært smed og
cykelsmed, men havde også ganske
stor interesse for sport - især boks
ning. Han deltog i sin ungdom i utal
lige boksestævner og vandt endda et

Danmarksmesterskab. Nogle af boksestævnerne fandt sted i Espergærde
og omegn, bl.a. i Egebæksvang bag
missionshuset "Hermon" i Skotterup
og ved Badeanstalten på Espergærde
Strand.
I 1931 overtog Eigil faderens for
retning ved Havnevej, og i 1932 blev
han formand for Espergærde Gymna
stikforening. Dengang var der nemlig
flere idrætsforeninger i Espergærde.
Først i 1935 blev Espergærde Bold-
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Espergærde Taxa fotograferet
omkring 1911 foran Theodor Chri
stensens forretning i Strandborg
(Mørdupvc] 1). Theodor ses i døren,
chaufføren hed Poulsen, hvorimod
passageren er ukendt. Bilen er en
ten en FIAT eller en BERLIOT.

Eigil Christensen blev dansk mester
i boksning. Foto fra 1920'erne.
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Cykelværkstedet på Havne
vej (nu Ved Havnen) blev
flyttet hertil fra Strandborg
af Theodor Christensen,
men senere overtaget af
sønnen Eigil Christen
sen. Billedet viser en ung
Eigil Christensen i døren
ti! forretningen i midten af
1930'erne.

Cecilie (1871-1956) og
Theodor Christensen (18731937) fotograferet medio
1930'erne.
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Esther og Eigil Christensen ved Ibs
dåb 1934.

En ung tb Christensen fotograferet
foran faderens tankstation, ca 1937.

klub og gymnastikforeningen - på
initiativ af netop Eigil Christensen samlet til én forening. Dermed var
Espergærde Idrætsforening (E1F) en
realitet. Eigil Christensen fortsatte
som formand for den samlede for
ening, der i 1937 også tog håndbold
på programmet. 1 1945 indlemmedes
tillige Espergærde Badminton Klub
og E1F blev en af de store idrætsfor
eninger i Tikøb Kommune.
Under besættelsen var Eigil Chri

stensen tillige aktiv i forbindelse med
jødetransporterne i efteråret 1943.
1 en artikel har Eigil Christensen så
ledes skildret, hvem han arbejdede
sammen med, og hvordan det lykke
des at få jøderne over Sundet. Eigil
Christensen fortsatte efterfølgende
med at være aktiv modstandsmand,
men den 15. november 1944 blev
han arresteret af tyskerne - og an
klaget for at have solgt "Frie Dan
skes" mærkater. Det kunne bruges,
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Cykelhandler og idrætsforeningsfor
mand Eigil Christensen, var en yderst
respekteret mand i lokalsamfundet.
Især hans indsats for idrætten huskes.

Malermester
Folmer Christen
sen, der drev
forretning fra sin
bolig på Strand
vejen i Skotterup, malede
også dekoratio
ner, bl.a. fugle
og landskaber,
i huse langs
Strandvejen.

En stolt ung mand på vej til sin før
ste dag i skolen. Året er 1940 og den
unge mand er naturligvis Ib Christen
sen. Skolen var Espergærde Skole.

Ib Chri
stensen
foto
graferet
sammen
med sin
lillesø
ster Inge
- kaldt
Sødder.
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Espergærde Skoles første realklasse tog realeksamen i 1950. Her er hele klassen
fotograferet ved festlighederne efter eksamen på Hotel Gefion, hvor der bl.a. var
bal i dagens anledning. Ib Christensen ses stående som nr 3 fra venstre.

hvis man ikke kunne bevise andet.
Eigil Christensen blev ført til Wisborg
- værnemagtens hovedkvarter i Hel
singør.
En husundersøgelse i familiens lej
lighed afslørede tillige to falske legi
timationskort, og nu var hans skæbne
beseglet. Turen gik til Vestre Fængsel
i København og derfra senere videre
til Frøslevlejren - for endelig at blive
sendt i KZ-lejr i Tyskland. Han vendte
først tilbage den 15. maj 1945 - han

var kommet hjem med "De hvide
Busser" og i første omgang sendt til
Sverige.
Hjemme i Espergærde sad nu Es
ther Christensen med to små børn
og et cykelværksted, som Eigil Chri
stensen havde overtaget efter fade
ren. Det varede dog kun få dage, før
hun besluttede, at føre forretningen
videre. Hun gik simpelthen ned i for
retningen og begyndte at reparere de
cykler, som folk på den tid var så af-
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Espergærde Idrætsforenings førstehold i fodbold fotograferet i efteråret 1953.
Holdlederen, der står længst til venstre, er Eigil Christensen. Ib Christensen er
også med på holdet og ses i midterste række yderst til venstre.

hængige af. Og det skønt hun aldrig
tidligere havde beskæftiget sig med
cykelreparationer!
"Det værste var at lappe slanger og
dæk. Jeg kan endnu huske, at min
ene finger var helt svulmet op den
første tid. Der skulle mange kræfter
til at krænge gummiet af og på hju
lene", huskede Esther Christensen i et
interview 25 år senere. Hun fortsatte
nemlig med at reparere cykler også
efter Eigil Christensens hjemkomst.

Eigil Christensen fortsatte som ElF’s
formand i 27 år - helt frem til 1962.
Foreningen var da blevet kommunens
største. Siden besættelsen havde for
eningen med formanden i spidsen ar
bejdet for at få bygget et stadion og
en hal i Espergærde. Sagen var end
nu ikke på plads, men indsamlingen
var begyndt, og i midten af 60'erne
blev halbyggeriet endelig igangsat.
Ib Christensen blev født i 1934, som
søn af Esther og Eigil Christensen. Ib,
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afdeling i Ordrup. Her
blev han bankassistent
og var der i en årrække.
Han uddannede sig også
til statseksamineret ejen
domsmægler.
Han havde som ung
spillet fodbold i Espergærde Idrætsforening, hvor
han allerede i 1957 kom
i bestyrelsen. Han udviste
imidlertid så gode evner
på fodboldbanen, at han
skiftede til den højere ran
gerende klub i Helsingør,
H1F. Her var han aktiv i be
gyndelsen af 1960'erne.
"Jeg kom til at kende Ib i
1963, fordi jeg på det tids
punkt boede i Helsingør.
Jeg arbejdede hos Johs.
Kaae i Stjernegade med
at etablere en isenkramafdeling - men spillede
Adi (f. Christensen) og Ib Christensen blev gift den stadig på divisionshold i
7. maj 1960. Adi stammer fra Rudkøbing, hvor Slagelse, hvorfra jeg kom.
hendes fader var skipper.
Hver søndag var jeg hjem
me i Slagelse for at spille
divisionskamp,
men for
der også fik en lillesøster, kaldet Sødat
komme
til
at
træne
på
hverdage,
der, begyndte i Espergærde Skole,
men viste gode evner for skolefagene fik jeg kontakt til H1F, hvor jeg fik lov
og kom derfor i realklassen i Esper at træne med nogle gange i løbet af
ugen. Anfører for HlF's førstehold var
gærde. Efter bestået realeksamen,
Ib Christensen - og sådan kom jeg til
der dengang regnedes for næsten lige
at kende ham", fortæller PerTærsbøl.
så meget som en studentereksamen i
På det tidspunkt var Ib blevet afdag, kom Ib i lære i Handelsbankens
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På Fandens fødselsdag - den 11. de
cember 1964 - indviedede "Kjøben
havns Handelsbank" deres nye afde
ling i det helt nye Espergærde Center
Filialbestyrer blev Ib Christensen, der
her er fotograferet på selve dagen.

delingsbestyrer i en midlertidig af
deling af Handelsbanken, som lå i en
træbygning omtrent der, hvor vejen
fører ned til Espergærde Station fra
Kløvermarken. Med bygningen af
Espergærde Centret blev det imid
lertid bestemt, at Handelsbankens
Espergærde-afdeling skulle flytte
over i det nye center - og Ib Christen
sen skulle være den nye filialbestyrer.
1 den forbindelse foreslog Ib Chri
stensen, at Per Tærsbøl skulle starte
en isenkrambutik i det nye center. Per
Tærsbøl fortæller: "Det ville jeg ikke,
for jeg havde hele tiden haft den
tanke, at tiden i Helsingør kun var
midlertidig. Jeg skulle hjem til Sla
gelse for at udkonkurrere min gamle
læremester, som jeg dengang syntes
havde behandlet mig dårligt."
"Ib Christensen fortsatte imidlertid
med at presse på, og så var det, at de
i Helsingør IF tog initiativ til at tilby
de mig en lejlighed - for at jeg skulle
blive. Jeg fik således tilbud om en lej
lighed på Sabroesvej, og jeg ringede
hjem til Jette i Slagelse og spurgte
hvad jeg skulle sige. Hun sagde ja på
stedet, og samme eftermiddag fik jeg
at vide, at lejligheden var vores!"
Ib Christensen tilbød så et lån til
Per Tærsbøl, således at han kunne
etablere sig som isenkræmmer i det
nye center. Han måtte dog sørge for
to kautionister, hvoraf den ene iøvrigt
var Tærsbøls far.
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l maj 1978 løb et af Espergærde Centrets mange arrangementer afstablen. Titlen
var "Fut i EC" og indebar flere tiltag,der involverede tog, lokomotiver m.v. Her er
Ib Christensen fotograferet i banken sammen med sit daværende personale.

Og den 13. november 1964 slog
Tærsbøl dørene op til sin forretning.
Og hver fredag måtte jeg stille over
i banken for at forklare, hvorfor min
kassekredit også i den uge var over
skredet. Ib Christensen viste sig imid
lertid at være en mand, der forstod
at se sine kunder an og vurdere, om
de nu også ville og kunne betale lå
nene tilbage. Heldigvis stolede han
på Tærsbøl. Men ikke kun på ham.
Også en lang række andre af de før

ste forretningsdrivende i centret fik
stor gavn af Ib Christensens måde at
vurdere låntagerne på. Det gælder
folk som Thielke, Frits Frederiksen og
Bent Bering. På et tidspunkt kom Be
ring ind til Ib Christensen og meddel
te, at han havde forhandlinger om at
købe forretningen "Sir” i Espergærde
Centret. Ib Christensen spurgte, hvor
mange penge han skulle bruge - og
Bering nævnte et temmelig højt be
løb. Ib Christensen måtte så sige, at
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7 maj måned 1981 involverede et ar
rangement en lyslevende elefant Handelsbankens logo var netop en
elefant.
(Foto: Ulla Bang)
så mange penge havde han ikke lov
til at bevilge, så det var han nødt til
at spørge om i hovedsædet. Bering
meddelte så, at det var ikke så godt,
for han havde allerede skrevet under!
Ib C. måtte så finde en løsning, så lå
net alligevel kunne lade sig gøre.
Sådanne løsninger var typiske for
Ib. Det gjaldt i øvrigt også for folk,
der ikke havde så mange penge, og
som måske egentlig bare var nødt til

at låne til dagen og vejen. Der er så
ledes eksempler på, at Ib udstedte 3
måneders veksler til lokale personer,
som af og til bare ikke kunne få en
derne til at hænge sammen. Men den
type hjælp til "almindelige" menne
sker, var jo ikke alment kendt.
1 sæsonen 1964 flyttede Ib Christen
sen tilbage til E1F - og begyndte atter
at spille fodbold for sin barndomsklub.
Det var naturligt, at han gjorde det.
Dels var det jo i høj grad hans faders
klub, og desuden havde han en vis
forpligtelse til at spille for den lokale
klub i den by, hvor han drev forretning.
Samme år meldte PerTærsbøl sig også
ind i E1F - så på mange måder har Ib
og Pers liv været parallelt.
Ib blev også sekretær i Center
foreningen. Det var han i mange
år - og også her var han igangsæt
ter og dynamo i mange projekter og
nyskabelser. Under hans ledelse blev
Handelsbanken den største afdeling
i Nordsjælland. 1 det hele taget var
det Ib, der sørgede for at udfylde
de rammer, som arkitekt Per Christi
ansen havde skabt, da han tegnede
Espergærde Centret. "Hvis ikke Ib
havde været den person, han var,
så var Espergærde Centret ikke ble
vet den succes, det blev", vurderer
Per Tærsbøl. "Men det var en speciel
tid" husker han. En dag fik Ibs bank
nemlig besøg af banktilsynet, og de
havde givet Ib en anmærkning. Ikke
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Der var også tid til lidt afslapning - her sammen med den mangeårige, gode
ven, Per Tærsbøl, som interesseret ser til medens Ib Christensen forsøgeratslå
til bolden, derpå forunderlig vis er landet på bilens fronthjelm! Foto ca 1985.

på grund af forkert drift af banken,
men fordi bankens kælder var fyldt
op med havemøbler! Dem havde Ib
nemlig givet tilladelse til, at Per Tærs
bøl kunne sætte der, fordi han ikke
selv havde plads til dem. Men efter
sigende var det første gang, banktil
synet havde været ude for det.
7. maj 1960 blev Ib gift med Adi
f. Christensen (f. 1935), der var ud
dannet damefrisør og stammede fra
Rudkøbing, hvor hendes far var skip

per. Til parrets store sorg fik de ingen
børn, og i stedet adopterede de to
børn: Drengen Jes og pigen Jill. Først
nævnte døde desværre, inden han
fyldte 30 år. Ib Christensen havde
allerede i 1959 købt hus på Mellem
vangsvej 4, der skulle blive Ibs hjem
til hans død.
Der er ingen tvivl om, at Ib følte et
vist pres for at gå i faderen Eigil Chri
stensens fodspor hvad angår Espergærde idrætsforening. Men Ib kunne
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Eigil Chri
stensens
enke, Esther
fotograferet
i 1980, da
cykelhand
ler Knudsen
- til Esthers
store sorg
- havde
måttet lukke
forretnin
gen, som
Knudsen havde overtaget efter Esther,
der havde drevet forretningen videre
efter Eigils død.

slet ikke lade være. Fra at være ak
tiv gled han mere og mere over i det
organisatoriske. Han blev aldrig for
mand for hovedforeningen, men lag
de i stedet sin indsats som formand
for Espergærde Hallen, som initiativ
tager til Sommerfesterne ved hallen
og bl.a. også i Espergærde Revyerne,
som efter gymnastikpigernes ophør
som revyarrangører blev fortsat af
bl.a. 1b Christensen. Faktisk spillede
han i en årrække også med i revyen.
Skuespiller var han imidlertid ikke,
han havde absolut ingen mimik og
fremførte sine forskellige numre med
samme udtiyk, holdning og stemme.
Det var egentlig også morsomt på sin
egen måde.

Også politisk markerede Ib Chri
stensen sig. Ved sognerådsvalget i
1966 stillede Ib op og blev valgt til
den konservative gruppe i Tikøb Sog
neråd. Her blev han - selvfølgelig formand for idrætsudvalget. Ved by
rådsvalget i 1970 blev han genvalgt,
men efter et par år fik han af banken
at vide, at hans job som bankbesty
rer ikke harmonerede så godt med
byrådsjobbet. Ib valgte derfor at ud
træde ved valget i 1974, men havde
inden da opfordret sin gode ven, Per
Tærsbøl til at opstille i stedet. Det
blev som bekendt indledningen på
en lang karriere indenfor politik for
Tærsbøl.
Mange års hårdt arbejde for ban
ken, for kunderne, for centret og for
de andre handelsdrivende samt for
utallige almindelige kunder, blev
imidlertid en novemberdag i 1990
fejet af bordet med et snuptag. Han
delsbanken var på det tidspunkt ble
vet overtaget af "Den Danske Bank",
som den hed dengang. Den lokale
bankdirektør sad i Helsingør og kun
ne se, at den bank alle handelsdri
vende ville tale med ikke var banken
i Helsingør, men derimod banken og
bankbestyreren i Espergærde.
Der findes en del hypoteser om,
hvorfor Ib Christensen den 27. no
vember 1990 fik to timer til at rydde
sit skrivebord i Espergærde. Bl.a.
at det var et bevilget ekstra lån til
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Espergærde Idrætsforening. En an
den teori har været, at det var misun
delse fra den nye direktør i Helsingør,
som ikke brød sig om, at Ib og hans
afdeling var langt mere populær end
han selv og hans afdeling. En tredje
version var, at han blev fyret som led
i den store nedskæringsrunde ("prikkerunde”), der netop var i de år. Men
den rigtige version var, at Ib Christen
sen havde foretaget en transaktion
mellem konti, som ingen, hverken
banken eller andre, mistede noget
ved. Imidlertid var den moralsk an
gribelig og blev brugt som påskud for
bankledelsen til at skille sig af med
en bankbestyrer, som man under alle
omstændigheder ville af med.
Ib Christensen fik derfor valget mel
lem at sige op selv, eller blive fyret på
gråt papir. Han valgte det første, men
med den ubehagelige konsekvens, at
han ikke fik nogen aftrædelsesord
ning, endsige pensionsordning, men
blot 6 måneders løn. Han var på det
tidspunkt 56 år, og kunne ikke få den
pension, han havde ret til før han var
65 år.
Meddelelsen om Ib Christensens fy
ring rejste en voldsom proteststorm.
Mange syntes, at det var helt uri
meligt, at han blev fyret efter 39 års
tjeneste, og tilmed for en ubetydelig
transaktion, som fra bankens ledelses
side blev fortiet, men som man dog
understregede ikke var kriminel. Ikke

Ib Christensen fotograferet ved sit 25
årsjubilæum som filialbestyrer i 1987.

mindst de handelsdrivende i Esper
gærde Centret var helt oppe at ringe
over afskedigelsen.
"Bestyrtelse,
voldsom vrede, chokerende, svinsk"
skrev Helsingør Dagblad i de dage
om stemningen i Espergærde Centret.
Medlemmerne af det lokale tilsyns
råd i Den Danske Bank var ikke blevet
orienteret om sagen på forhånd. Også
det gav anledning til voldsom vrede,
og banken måtte derfor indkalde til et
møde, hvori deltog direktøren for ho
vedbanken i København. Bankledel
sen gav sig dog ikke, selvom holdnin-
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gen blandt tilsynsrådets medlemmer
var klar: "Giv dog i det mindste Ib
Christensen en anstændig aftrædel
sesordning." Da det også blev afvist,
rejste tilsynsrådets medlemmer sig
og meddelte, at nu ville de forlade
banken og flytte over i andre banker.
Og det gjorde en stor del af centrets
forretninger også - foruden en hel del
private kunder. Og Den Danske Banks
rygte og omdømme i Espergærde og
omegn var spoleret for en længere
årrække. 1 øvrigt blev den ansvarlige
bankdirektør (hvis navn ingen hu
sker) i Helsingør selv fyret få år efter.
Ib kunne den 26. april 1991 fejre
sit 40 års jubilæum, hvilket han dog
valgte ikke at gøre, medens han end
nu formelt set fik løn fra banken. I
stedet valgte han at holde en stor re
ception i Espergærdehallen, som han
havde været formand for i en lang år
række. Her blev Ib hyldet af mange
besøgende.
Men til trods for sin popularitet, så
var løbet kørt. Ib Christsensen havde
mistet sin indtægt og sit job og måtte
derfor ud at finde sig en række til
fældige jobs. Det var en svær tid for
ham, men heldigvis kunne hustruen i
disse år træde hjælpende til og tage
job indenfor sit gamle fag, frisørfa
get - og på den måde få tingene til at
løbe rundt.
Men for Ib Christensen betød afske
den fra banken også et farvel til et liv

i offentlighedens lys. Han frasagde
sig alle tillidshverv og meldte sig
bogstavelig talt ud af en lang række
initiativer, som han tidligere havde
været meget aktiv i. Hvorfor? Sand
synligvis fordi han ikke var stolt over
den skæbne, der var tilstødt ham.
Han følte sikkert, at det var hans egen
skyld - han havde jo lavet en lille fejl
dengang...
Den eneste forening, som han nu
kastede sin kærlighed på, var Esper
gærde Fiskerlaug, hvor han var aktiv
både tidlig og silde. Hans organisato
riske talent viste sig atter, da lauget
skulle have eget hus opført på Esper
gærde Havn. Her var Ib atter den
gamle aktive igangsætter.
1 de sidste 4-5 år af sit liv fik Ib en
ny udfordring. Han fik konstateret
Parkinsons Syge, og det betød, at Adi
til sidst måtte bruge hele sin dag på
pasning af Ib. Det var en svær tid for
begge. Og den 5. april i år var det så
slut. Ib døde i en alder af 81 år...

KILDER TIL DENNE ARTIKEL:
Oplysninger og materiale fra Ib Christensen,
2004.
Oplysninger fra Klaus Knudsen og Tom Niel
sen, 2009
Interview med PerTærsbøl, 2016.
Arkivalier, fotos mv i Kjeld Damgaards Arkiv.
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Forfatteren Axel Lange, Dragør (1920-2016) udgav i 2013 sine
erindringer med titlen: "Så vidtjeg husker." Kort før Axel Langes
død i marts måned i år, fik Helge Nørdrup Jensen lov til at bringe
et afsnit fra bogen i Egebækken. Det pågældende afsnit hedder
"Et rigtigt badehotel" og handler om familiens sommerophold i
1930’erne på det mondæne badehotel "Gefion" på Strandvejen
i Espergærde.

Et rigtigt badehotel
afAxel Lange

I tyverne og trediverne kom mine
forældre og jeg meget i Espergærde
nord for København. Min far havde
en kusine, Tante Anna. Hun var gift

med onkel Alfred (Andersen) Han var
norsk og havde før Første Verdenskrig
været direktør på "Hotel d'Angleterre” i København.
Tante Anna og Onkel Alfred havde
fem døtre og et fint badehotel i Esper-

Hotel Gefion fotograferet fra indkørslen fra Strandvejen.
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Anna
Andersen
bestyrede
hotellet
hver vinter,
når man
den var i
Norge for
atiede
den norske
hotelskole.

gærde, "Hotel Gefion", hvor mine for
ældre og jeg gennem mange år også
boede i en periode om sommeren.

Altan med udsigt over Øresund
Vi fik opholdet til favørpris, fordi min
far ordnede hotellets regnskaber, og
min mor, som var “dameskrædderinde", syede kjoler til Tante Anna og
de fem piger, hvoraf den yngste var
på min alder. Vi boede på et værelse
med altan og udsigt over Øresund.
Dengang var der ikke - selv på fashi
onable badehoteller - nødvendigvis
bad og toilet i forbindelse med værel
set. Det var der heller ikke her. Man
måtte hen ad gangen, og man kunne
risikere at skulle stå i kø. Men der var
natpotter. Desuden var der i mangel
af håndvask med "rindende vand"
på værelset en marmor-servante med
en skål til at vaske sig i og en der
til hørende vandkande. Begge dele
af porcelæn. Ved siden af servanten

Alfred T. An
dersen var
norsk født
og bevarede
hele livet til
knytningen
hertilog
hver vinter
leder af
hotelskolen i
Norge.

stod en emaljeret spand med låg til
spildevandet.
Hver morgen bragte "room service"
- dvs. en stuepige - en kande varmt
vand op til barbering. Hvis vejret var
godt, og vi ønskede det, blev der ser-

Hotelejerparret havde fem børn: Birgith, Else, Rigmor, Gerd og Inge.
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Axel Lange beskriver i artiklen den fantastiske udsigt man havde fra hotellets
balkoner og terrasser. Her et eksempel fra hotellets café - dog er billedet fotogra
feret et par årtier før forfatteren var gæst på hotellet.

veret morgencomplet på altanen med
kaffe, te, rundstykker og wienerbrød,
som vi nød, medens vi nød solen, der
spejlede sig i Sundet. Bagefter tog vi
en svømmetur inden min far kørte til
sit kontor i København.
Fra 15. juni til 15. august måtte kun
de, der boede på strækningen, køre i
bil på Strandvejen mellem Klampenborg og Helsingør. Motorcykelkørsel
var helt forbudt i samme periode.
Man fik bøde, hvis man overtrådte
forbuddet. Der må have boet nogle
indflydelsesrige personer på den

Strandvej....- Det var nok ikke gået i
dag!
"Hotel Gefion” var et rigtigt bade
hotel, bygget i 1898 i hvid funktiona
listisk "riviera-stil" med mange alta
ner, balkoner og terrasser. Hotellet lå
højt på en skråning ned mod Strand
vejen og med en pragtfuld udsigt
over Sundet og kysten. Der var en vis
stil over det. Gæsterne klædte om til
middagen, der blev serveret af kjole
klædte tjenere. Et 3-mands orkester
spillede kammermusik under spis
ningen i veranda-salen, der vendte
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Hotel Gefion set fra vest - d. vs. Gefionsvej (nu Gefionsbakken). I artiklen omtales
en sidefløj, som ses til venstre i billedet. Bygningen helt i forgrunden rummede
bl.a. garage og chaufførbolig.

ud mod vandet.
Middagen bestod af 3 eller 4 retter mad: suppe og/eller fisk samt en
kødret og dessert. Suppen blev øst
op i de opvarmede tallerkener fra
en stor terrin af "le Maitre d’Hotel”
personligt. Det var Onkel Alfred. Han
virkede nærmest andagtsfuld, som
han stod der i jaket og nålestribede
bukser og med et velplejet fipskæg
og højtideligt overrakte tallerkenerne
med den varme suppe enkeltvis til de
ventende tjenere, der med en nystrø
get serviet på underarmen og et let

buk stillede dem foran gæsterne.
Hvis man ikke ville have mere sup
pe efter første ombæring, skulle man
endelig ikke lade tjeneren tage tal
lerkenen væk, for så kom han med
en portion til. Det lærte man efter
hånden. Efter middagen serveredes
kaffen og cognac’en i salonen, hvor
der var lave borde, bløde stole og
tæt cigarrøg. Eftermiddagsteen blev
også serveret i salonen, men nu af
servitricer med hvid kappe på hove
det, sort kjole og pynteforklæde. Det
var de samme damer, der serverede
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Glimt fra en af Hotel Gefions dagligstuer, som selvfølgelig stod til rådighed for
hotellets gæster. Billedet er taget til brug i en reklamebrochure, som udsendtes
i 1930'erne.

morgenmad og senere på formidda
gen redte senge, gjorde rent på væ
relserne og tømte natpotter.

Rosenbaum, Borge og Sprogøe
underholdt
Lørdag aften var der dans og optræ
den i den store sal. Det var her, jeg
første gang så og hørte Børge Rosen
baum alias Victor Borge holde piano
koncert. Engang blev der også spillet
revy på "Hotel Gefion”, og ved den
lejlighed så jeg Ove Sprogøe optræde
som ganske ung mand.

Til hotellet hørte foruden et vel
holdt haveanlæg en tennisbane og
en barber- og frisørsalon til gæsterne
i et særligt anneks. Hotellet havde
desuden eget vaskeri, egen bil med
chauffør til at køre gæster til og fra
stationen samt eget svinehold. Svi
nene blev fodret med køkkenaffald,
og det var længe før, ordet "genbrug"
var blevet en del af sproget. Når ho
telkarlen, Bent, ikke fodrede svin
eller passede have etc. men havde
uniform på med tilhørende kasket
med blank skygge og HOTEL GEFION
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i panden, var han chauffør. Det hed
sig, at han drak en kasse øl i døgnet.
Og dengang var der ikke kun 24 fla
sker i en kasse, men 50. Han var på
størrelse med en kiosk. Det er egent
lig mærkeligt, at jeg kan huske, at
han hed Bent.

var før "Mountain Biking" var blevet
en anerkendt sportsgren.Når solen
skinnede, var vi mest på badeanstal
ten, hvor der både var vandrutsjeba
ne og udspringsvipper samt bademe
ster Madsen i hvidt drejlstøj og sort
sejlerkasket med hvidt betræk.

Is fra Krystalisværket

Masser af aktiviteter

Da man endnu ikke havde kølean
læg, var der også en kæmpestor så
kaldt "is-kule" i en træbygning, der
lå et skyggefuldt sted på området.
Is-kulen var fyldt med isolerende tør
tang fra stranden. Her opbevaredes
de store is-blokke, der skulle holde
fødevarerne og sjusserne kolde, og
som hver uge blev leveret fra "Kry
stalisværket”.
Personligt søgte jeg i videst muligt
omfang at slippe for den lidt fisefor
nemme halløj på badehotellet med
de forventede omklædninger og an
dre ritualer, som på den tid var obli
gatoriske for en vellykket sommerfe
rie i det lettere snobbede borgerskab,
men som naturligvis var en pestilens
for en dreng i 10-12 års-alderen.
Jeg havde heldigvis nogle venner,
der holdt ferie andre steder i Espergærde og Humlebæk. Vi mødtes med
vores cykler og kørte om kap på smal
le skovstier i det kuperede terræn i
Egebæksvang og Krogerup Skov. Det

Vi spillede også tennis både på ho
tellets bane og på "Espergærde Lawn
Tennis Club'"s baner. Her spillede i
1930erne også nogle af landets bed
ste spillere som Anker Jacobsen og
Einar Ulrich. Sidstnævnte var far til
de senere berømte brødre, Torben og
Jørgen Ulrich.
Mindst én gang om sommeren var
der cirkus i Espergærde, og selvføl
gelig inspirerede det os drenge til i
dagene derefter at opføre vores egen
cirkusforestilling med fremvisning af
akrobatik, tryllekunst, knivkastning,
linedans, hundedressur, klovnenumre
og meget andet. Publikum bestod
mest af tvangsindlagte familiemed
lemmer, der betalte en ublu entré,
som vi bagefter købte slik for.
Hotel Gefion er for længst revet
ned, og på arealet er der bygget ejer
lejligheder.
Sic transit gloria mundi! (Således
forgår al verdens herlighed).
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Vejene og landskabet
De snoede sogneveje er formentlig vores ældste fortidsminder.
Af Kresten Tommerup

Det er altid en oplevelse at komme
fra byens vrimmel ud på landet. Her
er der højt til himlen, og vejene snor
sig gennem landskabet, som de har
gjort det, siden de første hjulspor
blev afsat gennem terrænet fra den
ene bebyggelse frem mod den næste.
De snoede sogneveje hører nemlig
til nogle af de ældste kulturspor, vi
stadig har bevaret her i landet, for
mentlig med stort set samme alder
som mange af de ældste landsbyers
grundplaner - men som hovedregel
langt ældre end de middelalderlige
landsbykirker, som vi ellers opfatter
som de respektive landsbysamfunds
ældste bygnings-elementer. Gårde
og huse langs med landsbygaden er
i mange tilfælde også af betragtelig
ælde, men de er dog udskiftet og for
nyet på samme plads i flere omgan
ge, siden landsbyens overordnede
struktur - vejnettet - blev lagt fast for
måske et årtusinde eller mere siden.
De mange ældgamle sogneveje
er selvgroede, opstået næsten ud af
intet - uden nogen egentlig plan

lægning, uden budget, alene som et
resultat af behovet for at komme fra
den ene bebyggelse og videre frem
mod den næste. Vejene er simpelthen
gennem århundreders brug blevet
slidt ned i terrænet, således som det
allertydeligst kommer til udtryk de
mange steder rundt omkring i lan
det, hvor en ældgammel færdselsåre
i dag præsenterer sig som en regulær
hulvej. Her har den stadige brug gen
nem århundreder kunnet grave vejen
dybt ned - på samme måde som det
strømmende vand i en bæk eller å
med tiden kan udhule en hel kløft i
landskabet.
Betegnelsen selvgroet ovenfor be
nyttes ikke mindst i modsætning til
forholdene i dag, hvor veje projek
teres og planlægges efter alle kun
stens regler ved store skriveborde
inde i byen, ofte langt fra det sted
sagen egentlig drejer sig om, men
til gengæld baseret på omhyggeligt
beregnede og forventede ønsker og
opgørelser af trafikale behov. Disse
nye vejanlæg eksisterer dermed først
som omhyggeligt indplottede pro
jekter på diverse kort og bliver først
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efterfølgende "skabt" af nutidens
tunge entreprenørmaskiner og dis
ses orangeklædte besætninger ude i
landskabet.
Den moderne måde at anlægge
veje på står i direkte kontrast til den
måde, hvorpå vores ældste veje blev
til. Her var aldrig tale om nogen
egentlig planlægning, og i hvert fald
eksisterede vejen hverken på kort el
ler budget, før den bare blev til der
ude i terrænet, for kort eksisterede
endnu slet ikke. De ældste veje igen
nem landskabet er alle opstået ret til
fældigt, først som en lidt nedslidt sti i
bevoksningen, et simpelt spor, der fra
sit udgangspunkt søgte lidt usikkert
frem mod den næstfølgende landsby.
Da sporet først var en realitet, valgte
stadig flere at benytte den enkle for
bindelse, og sporet blev langsomt ud
dybet og blev til et stiforløb. Græsset
blev snart slidt helt væk af den for
øgede trafik, og stien skiftede med
årene karakter og blev til en egentlig
vejforbindelse, stadig måske med en
stribe af stridt græs midt mellem to
hjulspor...
Adskillige steder også i helt mo
derne og grundigt planlagte bebyg
gelser ses der stadig eksempler på en
sådan udvikling, hvor et brugsbetin
get spor - en sti - opstår i terrænet
næsten af sig selv og til tider helt på
trods af og i strid med al forudgående
planlægning. Et godt lokalt eksempel

er den selvgroede trampesti, som op
stod gennem flittig brug tværs over
det åbne græsareal (Cirkuspladsen)
ved Mørdrup Kirke og Mørdrupskolen. Planlæggerne ville gerne have
haft folk til at vælge områdets pænt
anlagte stier, men menigmand ville
det anderledes. Stier af denne art
er at sammenligne med dyreveksler
i landskabet, blot er det her med os
selvsom aktører...

Respekten for terrænet
De mange oprindelige sogneveje, der
snor sig frem imellem landsbyerne,
har som regel den ting til fælles, at de
udviser stor respekt for terrænet. De
snor sig både for at undgå de høje
ste bakketoppe og for at slippe uden
om de dybeste dalstrøg, hvor der
oftest var både vådt og ufremkom
meligt. Her risikerede man bare at
sidde uhjælpeligt fast med både hest
og vogn - uden udsigt til umiddelbar
hjælp...
Et andet særkende ved de gamle
sogneveje er, at de i deres snoede
forløb næsten alle fører direkte fra en
bebyggelse til den næste, og det er vi
i dag slet ikke vant til. Vi suser uhin
dret igennem landskabet, ofte endda
helt udenom ikke blot landsbyerne,
men også de større bysamfund, fordi
der i dag er etableret gennemfartsog omfartsveje. Vi starter heroppe
i det nordsjællandske og kører så
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De gamle sogneveje passer sig ind i terrænet under deres forløb fra den ene
landsby frem mod den næste. Her er det et parti af den fint snoede vej mellem
kirkebyen Tikøb og Jonstrup.
(Foto: Kresten Tommerup)

tværs gennem hele det sjællandske
landskab efter skilte, der viser os ve
jen videre mod Rødby eller Odense uden unødige stop eller forhindringer
undervejs...
Sådan så vejbilledet slet ikke ud tid
ligere, idet de mange små sogneveje
da gik direkte fra landsby til landsby.
Skulle man f.eks. fra kirkelandsbyen
Tikøb til Hornbæk på Nordkysten en tur, som Tikøb-præsten ofte måtte
ud på for også at passe annekskirken

i Hornbæk - så gik det først nordpå
tværs over Holbo Herreds Vej (Esrumvejen) ved Dale frem til landsbyen
Bistrup. Herfra fortsatte vejen nordud
op til Klosterris Hegn og herfra ind
over landsbyens marker til Borsholm
landsby, hvorfra man så kunne fort
sætte nordud af landsbyen videre
mod Horneby, inden vejen gik ned
langs søen til selve fiskerlejet og kir
ken. Og i hver eneste landsby måtte
man pænt følge landsbygadens
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snoninger rundt om gårde
og huse - i ældre tid var
der endda ofte led at lukke
op både ved indkørslen til
landsbyen, og når man atter
skulle ud af den...
Nutidens Hornbækvej fra
Tikøb og nordpå op langs
Klosterris Hegns østgrænse,
som vi benytter i dag, er
i hele sin struktur ganske
ny - en del af den helt mo
derne gennemfartsvej fra
Espergærde ved Sydkysten
til Hornbæk på Nordkysten,
som ikke mere når ind om
kring Borsholm. 1 Klosterris
Hegn ses der stadig tydelige
spor af den gamle smalle
vejføring, omgivet af sten
diger på begge sider, som
snoede sig noget mere end
den nye brede landevej. 1
Horserød Hegn lidt syd for Lidt syd for Dale Korsvej (Hornbækvej-Esrumvej
Dale Korsvej kan man stadig krydset) er den ældre snoede vej, der kæmpe
tage en lille afstikker fra as de sig op ad den stejle bakke, blevet rettet ud,
så en lille bid af den oprindelige vej nu ligger
faltvejens intense trafik ind
omkring det gamle skovlø afsnøret ved det gamle skovløbersted "Grøn
nerende Hus". Det giver mulighed for her at få
bersted "Grønnerende Hus"
en fornemmelse af, hvorledes en tidligere tids
- og her kører man på en lille
grusbelagte sogneveje så ud - inden alt blev as
afsnøret del af den oprinde
(Foto: Kresten Tommerup)
lige sognevej, som stadig lig falteret.
ger her som et rent relikt - en
gammeldags grusvej, som netop her selve Dale Korsvej er vejen i dag gra
passerede et af de oprindelige afløb vet flere meter ned i terrænet for at
gøre bakken op mod Bistrup-plateaufra den nærliggende Gurre Sø. Ved
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et nemmere at passere. Endnu kan
man oppe ved det gamle skovløber
hus lige nord for krydset se en rest af
det gamle vejforløb og få en fornem
melse af, hvor vanskeligt det i sin tid
må have været med hest og vogn at
komme op på det plateau, som i dag
udgør Bistrups ejerlav.
Oplevelsen forstyrres dog i dag noget
af det store åbne sår i landskabet med
navnet Sonnerupgaards Grusgrav - et
enormt hul i plateauet, hvor der i sin tid
knejsede indtil flere gravhøje fra sten
alder og bronzealder. De forsvandt alle
i sidste halvdel af forrige århundrede
- desværre uden at nogen gjorde sig
ulejlighed med at undersøge dem, in
den gruset blev kørt bort til brug andre
steder i landet. Vi kender alene gravhø
jenes eksistens fra ældre kort over om
rådet - og fra de allerførste luftfotos fra
omkring 1950, da hele området stadig
lå som dyrket mark. Vi bør nemlig ikke
tro, at det er generationer længere til
bage i tiden, der har faret hårdest frem
mod landets fortidsminder: De største
ulykker er sket i vores egen og vore forældres/bedsteforældres tid.
Enkelte gennemfartsveje eksisterede
dog også i ældre tid - Esrumvejen fra
Helsingør over Esrum og længere vest
på er tidligere nævnt som eksempel,
men selv denne vej havde i realiteten
et forløb, der gik fra landsby til lands
by ligesom de mindre sogneveje. Den
eneste undtagelse herfra var de første

kongeveje fra Frederik lis og Christian
IVs tid, som ofte lod ganske hånt om
landsbyerne undervejs... Frederik ll.s
oprindelige Kongevej, hvoraf ældgam
le brolægninger stadig findes bevaret
ned gennem Nyrup Hegn, går ganske
vist direkte ind gennem Nyrup landsby,
men forklaringen herpå er formentlig
den enkle, at her midt i landsbyen hav
de kongen i sin tid en lille jægergård
liggende, som sidenhen forvandledes
til en offentlig krostue.

Fra vadested ti! broanlæg
Undertiden søger sognevejen usik
kert frem mod en farbar passage over
en lille bæk eller å, et overgangssted,
som ofte er blevet benyttet gennem
århundreder - i første omgang nok
som et simpelt vadested, siden blev
der måske anlagt en lille stenkiste
eller bygget egentlig bro på stedet.
Af samme grund har vi mængder af
gamle bro-navne liggende derude i
landskabet. Og det at bygge bro var
allerede i ældre tid noget, der gav
nede ens ry og indgød respekt. Bevi
set herfor er de steder rundt omkring
i landet, hvor en runesten eller anden
art af mindesten er sat for at markere
brobyggeriet.
Lokalt har vi et fint, langt senere
eksempel herpå ved den nuværende
Hornbækvej lidt nord for Tikøb, hvor
vejen passererer over den gamle Åle
bæk, som i dag er det eneste tilba-
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Tæt op til Hornbækvej en kilometers vej nord
for Tikøb står denne "bro-sten", rejst 1818
formentlig i forbindelse med byggeriet af (en
ny) bro over Ålebækken, som vejen fra Tikøb
nordpå nødvendigvis måtte passere. Stenen
lå i mange år væltet omkuld i grøften, men er
nu blevet genrejst ved den gamle å-passage.
(Foto: Kresten Tommerup).

geværende af de oprindelige mange
afløb fra det omfattende Gurre Sø
kompleks. Her står inde i vejkanten
en groft tilhugget sten, blot forsynet

med teksten "Olsbeks Bro"
samt årstallet 1818, velsag
tens det tidspunkt, da broen
over åen blev etableret, nok
som afløsning for et endnu
ældre anlæg. Stenen gør ikke
meget væsen afsig, og teksten
er også ganske svært læselig.
Stenen lå i mange år væltet
omkuld i grøften ved siden af
vejen, men den er heldigvis
blevet genrejst på sin plads,
hvor den nu igen hylder bro
byggeriet - og brobyggerne!
De gamle broanlæg var i
guldaldermalernes tid ofte
genstand for behandling. Vi
har derfor fine malerier af
flere af disse gamle lokale
broanlæg og deres placering
i landskabet. Det gælder f.eks.
Søbækbro i Espergærde med
broen over åen i forgrunden
og Tibberup Mølle knejsende
på bakketoppen bagved (Vil
helm Petersen), og det gælder
ligeledes den gamle Julebækbro ved kysten nord for Helsin
gør (Johan Thomas Lundbye).

Udenom vådområderne

Andre steder klamrer den
gamle vej sig til en naturlig forhøj
ning i terrænet og følger den gan
ske slavisk, for at de vejfarende no
genlunde tørskoet kunne passere
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Flere af de gamle broer ude i landskabet blev opsøgt afguldaldermalerne, som
her fandt et anvendeligt motiv. Her er det Johan Lundbyes maleri afpassagen
over Julebækken - med udsigt til Kulien i baggrunden.

udenom eller imellem ellers ufarbare
vådområder i form af såvel store som
små søer og damme eller bundløse
mosedrag. Det har vi ligeledes her
på egnen mange eksempler på som
følge af det store antal vådområder,
som satte deres umiskendelige præg
på det lokale landskab. Tydeligst er
forholdet måske for Sauntevej på
strækningen mellem Skindersøvej og
Saunte by, hvor vejen ligger direkte

på kanten af Hornbæk Ås - med den
gamle Brundams omfattende våd
områder, som i dag fremtræder helt
tørlagte, liggende på begge sider af
åsen - og vejen. Sognevejen kunne
ganske enkelt ikke have nogen an
den eller bedre placering end denne
på en naturskabt dæmning gennem
det ellers ufarbare terræn.
Der kan tilsvarende peges på Esrumvejens oprindelige ganske ure-
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Sauntevej ligger på næsten hele forløbet mellem Saunte landsby og Skibstrup
Overdrev på kanten af istidsformationen Hornbæk Ås, som skjuler sig i bevoks

ningen til højre. Det gav mulighed for at komme tørskoet forbi den store Brun
dam, som i sin tid bl.a. udfyldte hele landskabsskålen ti! venstre i billedet, men
som i dag er drænet helt væk.
(Foto: Kresten Tommerup)

gelmæssige og snoede forløb mellem
de langstrakte, smalle mosestrøg, der
kendetegner denne del af Teglstrup
Hegn. Også her oplever man, at ve
jen - her den gamle regionale adelvej
(Holbo Herreds Vej mellem Helsingør
og Esrum og videre mod Helsinge/
Ramløse) med væsentlig større trafi
kal betydning end de små sogneveje
- er blevet placeret lige der, hvor ter
rænforholdene har betinger det. Bil

ledet er ikke helt så tydeligt i dag som
følge af, at vejen er blevet rettet en del
ud og mange af mosestrøgene dræ
net væk. Bestræbelsen på at undgå
moseområderne ligger også bag det
store, nu helt afskårne sving, som ve
jen i sin tid slog ind omkring gartne
riet "Skovbrynet" tæt op mod skoven
for at slippe rundt om vådområdet
Lange Mose. Her ligger det oprinde
lige vejstykke nu som en afsnøret lille
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bid af den oprindelige
adelvej, som ledte frem
mod det betydningsfulde
kloster i Esrum. Midt i
Teglstrup Hegn er der ved
en af parkeringspladserne
(som alle udgør stykker af
det ældre vejforløb) fri
lagt en bid af den ældre,
brolagte vejstrækning. En
tilsvarende brolagt vej
strækning findes frilagt
ved den gamle Strandvej
i kanten af Egebæksvang
mellem Espergærde og
Skotterup.
I sammenhængen må
naturligvis også nævnes
de bevarede brolagte af
snit af Frederik Ils og Chri
stian iVs gamle kongevej
gennem Nyrup Hegn,
selvom denne vejstræk
ning er af en helt anden
karakter, etableret som et Flere steder er der bevaret rester af gammel bro
planlagt og helt eksklu lægning, her således en del af Frederik Ils Gammel
sivt vejforløb, der først et Kongevej gennem Nyrup Hegn. Pien også nogle af
århundrede senere blev adelvejene var tilsvarende brolagt, bl.a. er der be
frigivet og kom til at ind varet stumper af brolægning ved Esrumvej i Tegl
gå i det lokale vejnet.
strup Hegn og den gamle strandvej mod Køben
I mange tilfælde er det havn i Egebæksvang.
(Foto: Kresten Tommerup)
sådan, at nutidens smalle
og snoede sogneveje ligger
direkte ovenpå ældgamle veje, som 1 andre tilfælde må vi ty til gamle kort
kan have været i konstant brug helt til for at finde de oprindelige vejforløb
bage i oldtiden - for årtusinder siden.
markeret, fordi de måske som følge
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af nyere vejanlæg er blevet
ubrugelige og dermed gradvis
er groet til eller er blevet plø
jet op, fordi de ikke længere
blev benyttet. Fra luften kan vi
dog stadig i mange tilfælde se
sporene af disse gamle veje,
selv i tilfælde, hvor skoven for
længst har bredt sig ud over
hele området.
Et eksempel finder vi i den
lille skov Risby Vang syd for
Borsholm, i hvis østlige ende
man på luftfotos kan se sva
ge spor af et gammelt vejfor
løb, som i sin tid gik skråt op
igennem skoven fra det sted,
hvor den gamle Risby lands
bys 2-3 gårde oprindelig lå,
op mod Borsholm/Skibstrup.
Vejforløbet kan kun stedvis
fornemmes nede på jorden,
men det bekræftes af en
ældgammel velbevaret sten
kiste, som i sin tid førte ve
jen tværs over et N-S gående
bækløb centralt i området.
Stenkisten er blevet skånet
og bevaret for eftertiden og
ligger intakt som signal om,
at her gik i sin tid det, der
måske var Skibstrup-bønder
nes oprindelige adgangsvej
ned til sognekirken i Tikøb.

Midt inde i Risby Vang findes denne fine sten
kiste, som i sin tid førte vejen fra Risby-gårdene
og videre op mod Skibstrup over et af områdets
mange små vandløb. Vejen er væk, men kan
stadig anes på luftfotos - og stenkisten (der er
516 meter bred) bekræfter vejens forløb. Måske
var det Skibstrup-bøndernes vej ti! kirken i Ti
Stumper af gamle veje
køb.
Når man sammenholder (Foto: Kjeld Damgaard)
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nogle af vore ældste kort med nuti
dens kort, bliver det ganske tydeligt,
at langt hovedparten af de i dag ek
sisterende sogneveje næsten alle har
århundreder på bagen - de stammer
rimeligvis helt tilbage fra tidspunktet
omkring landsbyernes anlæggelse
i vikingetid og ældre middelalder.
Forløbet er ikke altid helt identisk,
for i tidens løb er der ofte sket en del
ændringer af traceet, således som
det allerede er nævnt omkring den
nuværende Hornbækvej fra Tikøb og
nordpå.
Andre steder i området eksisterer
de ældste veje derimod ikke læn
gere. De forsvandt ganske enkelt,
fordi "nye" vejanlæg kom til og er
stattede de oprindelige vejforløb. Det
gælder f.eks. strækningen langs den
nye Kongevej fra Helsingør og sydpå
mod Hørsholm, som blev anlagt af
moderne vejingeniører i slutningen af
1700-tallet. Denne vej blev - som en
af de allerførste i landet - trukket som
lige streger på et forud udarbejdet
kort og markerer på den vis overgan
gen til nutidens måde at projektere
vejanlæg på. Vi har anlægskortet be
varet over hele vejforløbet fra Hørs
holm til Helsingør, hvor vejens tracé
er markeret med en kraftig rød streg,
tydeligt afsat efter lineal. Dele af ve
jen kan være anlagt oveni en af om
rådets tidligere jagtveje.
Den snorlige Kongevej skar sig

imidlertid ikke alene ret ufølsomt
gennem terrænet - den overskar også
mange ældre vejforbindelser mellem
bebyggelsen ved kysten og landsby
erne længere inde i landet, som en
langt senere tids motorvej ligeledes
har gjort det.
De oprindelige vejforbindelser mel
lem Espergærde/Mørdrup/Tibberupbebyggelsen og de omkringliggende
landsbyer Rørtang, Gurre og Nyrup
blev kappet over, og dele af disse æl
dre veje kan kun med besvær genfin
des i det nuværende net af skovveje
og stiforløb i og omkring Nyrup Hegn.

Teori og praksis i terrænet
De gamle vejes ofte helt uregelmæs
sige, snoede forløb gennem terrænet
kan virke "uden mål og med”, men
de må forstås som en direkte funktion
af det landskab, som vejen passerer
igennem. 1 teorien er den korteste vej
mellem to punkter altid en ret linie,
men teorier duer ikke for den vejfa
rende, der helst vil komme både så
sikkert og så let og behageligt som
muligt gennem terrænet. Vejen snor
sig derfor for at give den letteste og
mest farbare forbindelse mellem
start- og endepunkt, undertiden også
med skyldig hensyntagen til gamle
ejerlavs- og ejendomsgrænser.
Endnu i slutningen af 1700-tallet måtte man ved anlæggelsen af
Kongevejen
Hørsholm-Helsingør

40
tage visse hensyn til terrænet. Lan
devejen var oprindelig tænkt anlagt
i en lige linie fra Rishøj ved Humle
bæk (nu hjemsted for Simons Golf)
til Helsingør, men det ville have ført
vejen direkte gennem de vidtstrakte
Rolighedsmoser mellem Mørdrup og
Nyrup - og det vovestykke turde man
trods alt ikke binde an med. Vejen
blev derfor lagt lidt vestligere oppe
på nogenlunde tørt land frem til Ny
rup, hvor vejen så måtte slå et knæk,
inden den fortsatte direkte mod Hel
singør. På den måde undgik man det
store moseområdes morads.
Først nutidens motorvej turde binde
an med moseområderne mellem Mørdrup og Nyrup, og motorvejsanlæg
get slynger sig i dag nord for Kelleris
Hegn i en stor bue ned gennem den
laveste del af terrænet, den gamle
Kohave på grænsen mellem Nyrups
og Mørdrups ejerlav, som Søbækken
på sit løb fra Gurre Sø mod Øresund
passerer direkte igennem.

Studier af de oprindelige vejforløb i
den nuværende Helsingør kommune
afslører i øvrigt, hvor besværligt det i
sin tid må have været at komme til og
fra Helsingør som vejfarende som føl
ge af egnens mange søområder og de
utallige lumske mosedrag. I dag, da
alle disse vådområder er drænet næ
sten helt væk, fornemmes fortidens
trafikale vanskeligheder kun svagt,
men det er måske i disse topogra
fiske forhold, vi skal finde en del af
forklaringen på, at Helsingør købstad
i modsætning til de fleste andre køb
stæder aldrig fik noget større opland.
Middelalderbyens nærmeste omgi
velser indbød ganske enkelt ikke til
større trafik!
Flere af sognevejene, der fra Øre
sundskysten fører ind i landet, synes
endvidere at følge et å- eller bækløb
ret tæt, og det er muligvis langt mere
end et tilfælde. Det vidner måske
om, at netop disse vandløb, oprin
delig langt mere vandførende, har

Kortet på modstående side er fra omkring 1700 og viser Helsingørs omegn. Kortet
forklarer måske, hvorfor købstaden aldrig fik et egentligt opland: Det var ganske
enkelt svært at komme tørskoet ind til eller væk fra middelalderbyen på grund
af de mange søer og mosedrag, som alle byens udfaldsveje måtte løbe spidsrod
imellem. Kun langs Øresundskysten mod syd var der en smal bræmme af åbent
land, men også her skulle de vejfarende først passere en stribe af vådområder
på grænsen mellem byens markjorder og overdrevet. Og århundreder tidligere
var vådområderne endnu vanskeligere at passere som følge aflangt større vand
mængder.
(Rigsarkivet)
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fungeret som oprindelige,
ældgamle "vejvisere" ind
gennem det urskovsdæk
kede landskab engang i
den mørke oldtid - den
gang
kystbefolkningen
også begyndte at tage
indlandet i besiddelse.
1 Espergærde-området
bemærkes
det f.eks.,
hvorledes den gamle
Stokholmsvej lægger sig
tæt op ad Søbækken fra
udløbet ved Søbækbro
og et pænt stykke ind i
landet. Det samme tætte
forhold mellem åløb og
vej bemærkes ved Hvide
stensvej i Egebæksvang
(Egebækken),
ligesom
nutidens
Bøssemager / lighed med kortet på forrige side viser dette øst
gade i Hellebæk synes at vendte kort det meget uvejsomme terræn mellem
have den samme relation Helsingør købstad og Gurre Sø.
til Hellebækkens løb. Ved
Hornbæk ses et ganske
tilsvarende forhold mellem vejanlæg nes morgen og således være vores
og åløb (Hornbæk ØsterbækA/ester- allerældste oldtidsminder, i deres op
bæk).
rindelse måske langt ældre end både
Nogle af disse vejstrækninger fra områdets landsbyer, stendysser og
kysten dybere ind i landet kan tæn gravhøje!
keligt have været i brug siden tider
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Guldsmedegaarden
- opkaldt efter to
guldsmedemestre...
af Kjeld Damgaard

De fem gårde i Jonstrup landsby lå
trygt samlet omkring gadekæret ind
til 1789. Trygt - fordi man på den tid
havde dyrkningsfællesskab, hvilket i
praksis betød, at man skulle være eni
ge om, hvorledes jorderne skulle dyr
kes. Det betød, at byens gårdmænd
faktisk havde en betydelig indflydelse
på beslutningerne om stort og småt,
som blev afgjort på stævnet - en plads
midt i landsbyen. Og trygt fordi lands
byboerne boede tæt, var afhængige af
hinanden og kunne hjælpe hinanden.
Men den store jordreform, hvor hver
enkelt gård fik tildelt et samlet areal,
som gårdmanden herefter skulle dyr
ke alene, betød en stor omvæltning i
hverdagen for landsbyens beboere.
Den fiygt man tidligere havde haft om
at skulle bo alene udenfor landsbyen,
var blevet overvundet - og den kom
mission, der havde fået til opgave at
foretage den store reform i Jonstrup,

ser ud til at have haft et forholdsvis let
job.
Resultatet af kommissionens møde
den 4. september 1789 med Jonstrups
fem gårdmænd blev i alt fald, at der
blev opnået enighed om, at to af de
fem gårde i byen skulle flytte ud af
landsbyen - en mod syd og en mod
nord. Desværre er der ikke bevaret et
kort over Jonstrup fra før udflytnin
gen. Vi ved fra udskiftningsforretnin
gen, at der har eksisteret et sådant
kort, og det kunne have vist os den
nøjagtige placering af gårde og huse
i landsbyen i 1700-tallet. Imidlertid er
det muligt med nogenlunde sikkerhed
at kunne fastslå gårdenes oprindelige
placering. Det sker med udgangs
punkt i de såkaldte gårdnumre, som
var gældende, indtil den nuværende
matrikulering blev en realitet i begyn
delsen af 1800-tallet.
1 selve landsbyen lå gård nr. 3
antagelig mellem Brøndegaard og
Søbækgaard - d.v.s. vest for det ga-
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/ sognets sydvestligste hjørne ligger den lille landsby Jonstrup - ganske tæt ved
Esrum Sø. Da byens jorder blev udskiftet 1789 blev den ene gård udflyttet til et
godt stykke nord forlandsbyen. Gården fik navnet Sandrudgaard - men blev fra
1830'erne i folkemunde kaldt Guldsmedegaarden.

dekær eller vanding, der lå midt i
landsbyen lige ud for Sandbakkegaard. Gård nr. 3 var i 1789 fæstet af
John eller Jens Pedersen, der havde
overtaget fæstet sandsynligvis efter
faderen i 1777. Der er tilsyneladende
lidt forvirring omkring hvad hans for
navn er. 1 udskiftningsforretningen
står John - i fæsteregisteret Jens - her

efter kaldet Jens.
Efter kommissionens første møde
i september mødtes gårdmændene
endnu engang med landvæsenskom
missærerne i oktober 1789 for at af
gøre de sidste ting og bl.a. finde ud
af hvem af de to udflyttergårde, der
skulle flytte ud til den sydlige udlod
og hvem til den nordlige udlod. Og det
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blev simpelthen afgjort ved regulær
lodtrækning. Og Jens Pedersen trak
loddet for den nordlige udlod kaldtes
"Degne Ageren". Vi ved ikke hvor hur
tigt efter selve flytningen af gården
blev igangsat, men det har sikkert væ
ret det følgende forår - d.v.s. 1790. Her
blev de gamle bygninger i byen så en
efter en revet ned - og de bygnings
materialer, der kunne, blev selvsagt
genbrugt i den nyopførte gård ude på
den nordlige mark - helt oppe mellem
Saane og Tikøb.
Der blev også bevilget en del penge
til jordforbedring, stendiger, grøfter,
stenkister, træfældning m.v. Og ikke
mindst konstaterede kommissionen,
at Jens Pedersen var så fattig, at han
ikke kunne betale de restancer, som
han skyldte i skatter. Der blev derfor
bevilget ham eftergivelse af skatterne,
således at han i forbindelse med ud
flytningen "bedre kunde faa fornøden
Fremgang".
1 forbindelse med salget af ejendom
men fra fæsteejendom til selvejergård
i 1794, blev det også bestemt, at går
den skulle have et navn. Det gjaldt for
stort set alle danske gårde, at de ved
den lejlighed fik et navn, som der se
nere kom en bestemmelse om, at man
ikke måtte ændre. Sagen var nemlig,
at man som gårdejer ikke måtte æn
dre navnet på sin ejendom, uden først
at have indhentet tilladelse fra Danske
Kancelli. Det blev slået fast i en så

kaldt »kongelig plakat« fra 1821, hvori
det samtidig blev bekendtgjort, at en
evt. ny navnebevilling skulle ting
læses og noteres i panteprotokollen.
Derudover skulle amtstuen underret
tes samt Generalkvartermesterstaben
- sidstnævnte af hensyn til indkvarte
ringen af soldater både i dagligdagen
og under manøvrer. Det var vigtigt,
at militæret kunne finde rundt, og at
stednavnene ikke bare blev ændret på
må og få.
Gårdens navn blev Sandrudgaard,
hvilket ikke umiddelbart kan forklares
med lokale stednavne eller lignende.
Betydningen er dog rimelig klar: tyd
ningen på sandet (sandjorden), idet
efterleddet -rud er det oprindelige
substantiv "ruth", d.v.s. rydning på
moderne dansk. 1 de fleste tilfælde er
ordet på nordøstsjællandsk dog blevet
svækket til -rød, formen -rud er sjæl
den på disse kanter.
Gården blev handlet en del gange
i begyndelsen af 1800-tallet. 1 1834
solgte den hidtidige ejer Charles Stonor junior, der boede på Nygaard i
Tikøb, gården til to københavnere,
nemlig "juvelerer og guldarbejderne
Wilmers og Leidersdorff", som der står
i tingbogen. Der var tale om guldsme
dene Frantz Wilmers og Ulrick Leiders
dorff.
Alt tyder på, at de havde produktion
af guldsmedearbejder på Sandrud
gaard, medens de boede der. 1 1838
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"Guldsmedegaarden" fotograferet af Sylvest Jensens luftfoto 11936 - set fra syd
med det daværende stuehus forrest i billedet. Bagest den dam, som man fejlag
tigt troede havde givet navn til gården - den har næppe nogensinde haft nogen
særlig bestand af insektet guldsmede.

solgte Leidersdorff sin halvdel, me
dens Wilmers fortsatte som ejer ind
til 1840. Leidersdorff flyttede først til
Endrup, senere til Asminderød. Hans
søn, Aksel, grundlagde i øvrigt senere
"Hotel Leidersdorff" i Hillerød.
Om selve gården haves i øvrigt en
beskrivelse fra 1840, hvor bygninger
ne blev brandforsikrede for en samlet
sum af 1.040 rigsdaler. En arbejds
mand tjente dengang omkring 100
rigsdaler om året. En god stud kostede

omkring 50 rigsdaler. Og da Wilmers
solgte i 1840 var købesummen 1.950
rigsdaler. Desuden betingede Wilmers
sig, at han kunne blive boende på livs
tid i to stuer i stuehusets østre ende.
Taksationen fra august 1840 beskri
ver stuehuset som liggende mod syd.
Det var 13 fag langt og M2 alen dybt
(= ca 10,5 x 5,5 meter), bygget af fyr
rebindingsværk på et stenfundament
med klinede vægge og med stråtag.
Huset var indrettet til 4 stuer med
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bræddegulve, engelske vinduer og
fyldingsdøre. Desuden var der 1 kam
mer, køkken med skorsten og bageovn
- overalt med bræddelofter. Udlængen
i vest var 14 fag lang og 8 alen dyb,
bygget af wellerwande (= lerstam
pede vægge) med stråtag og var ind
rettet til stald, karlekammer, skærelo
samt lo og lade. Udlængen i øst var 12
fag lang og 8 alen dyb og bygget af
samme bygningsmaterialer som vest
længen. Østlængen var indrettet til
stald og lade. Gården var m.a.o. den
gang kun på tre længer.
Wilmers boede dog ikke længe på
gården - i 1845 var han med sikker
hed flyttet eller død. Den nye ejer hed
Anders Pedersen og han ejede gården
helt frem til 1883, da hans enke, Ma
ren Nielsdatter solgte gården til søn
nen Jens Peter Andersen. 11895 købte
parcellist i Lille Esbønderup, Ole Søren
Andersen gården på en auktion over
dødsboet efter Maren og Jens Peter
Andersen.
Ole Søren Andersen var født i 1862
på gården Kroglund i Reerstrup og
blev gift i 1891 med Jensine Jørgine
Jørgensen, der var født på gården Prø
vesten ved Helsingør. Ole Søren Ander
sen var uddannet på landbrugsskole
og havde gået på Hjørlunde Højskole.
1 1891-95 drev han et parcelliststed i
Lille Esbønderup og flyttede derpå til
Sandrudgaard, som den stadig hed of
ficielt.

Imidlertid må det være den folkelige
betegnelse, der på et tidspunkt om
kring 1900 har fået ejeren til at ændre
navnet til Guldsmedegaarden, som
ejendommen af lokalbefolkningen var
blevet kaldt siden 1830’erne. Imidler
tid ses der ingen tinglysninger og in
gen kgl. bevillinger, der gav tilladelse
til at ændre navnet. Ikke desto mindre
benyttes navnet Guldsmedegaard på
skødene fra 1914 og fremefter, samt
på et kort fra 1933, hvilket er bemær
kelsesværdigt netop fordi det nye navn
tilsyneladende aldrig blev godkendt. 1
1991 blev loven om navneændring på
gårde afskaffet, så siden da har nav
net Guldsmedegaarden været lovligt!
Ole Søren Andersen fik bl.a. en dat
ter, Ellen, som har skrevet sine barn
domserindringer. Disse bringes andet
sted i dette nummer af Egebækken.
Ny ejer fra 1914 blev K.O.H. Ander
sen fra Randers. Fra 1917 var ejeren
Lars Evald Larsen, der kom fra Truelstrup, men han døde, og enken, Anna
Larsen måtte derfor i 1919 sælge til
oberstløjtnant V.O.J. Philipsen og direk
tør Alf. Philipsen. Oberstløjtnant Oscar
Philipsen (f. 1872) blev sekondløjtnant
i 1894 og deltog i 1895-96 i den første
danske ekspedition til Centralasien. 1
1898 var han på rejse i Abyssinien (=
Etiopien) og Nubien og havde i 1915
opsyn med russiske krigsfangelejre i
Østrig og Ungarn samt var i 1916 le
der af Røde Kors i Rusland.
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Den 27. juni 1953 opstod en mindre brand i Guldsmedegaardens hovedhus.
Det var en skorstensbrand, der havde antændt stråtaget, men Tikøb Brand
væsen fik begrænset skaderne, imidlertid blev stuehuset efter denne episode
ombygget og forhøjet med en hel etage, hvorefter den fik et udseende, således
som det fremgår a f dette foto fra 1959.

Fra 1922 ejedes Guldsmedegaarden af fabrikant Carl Holm, der i 1932
solgte til forpagter Peter Mogensen,
der drev gården frem til 1952, da sag
fører Hans Hørdum købte ejendom

men. Hans Hørdum drev advokatvirk
somhed i Fredensborg.
1 perioden fra 1962 ejedes Guldsmedegaarden af direktør Ingvar LeserPedersen, der var gift med Lisbeth
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Edsberg. Ingvar Leser-Pedersen drev
oprindelig
skibsprovianteringsvirk
somhed i Willemoesgade i Køben
havn. Under den tyske besættelse
blev Leser-Pedersen i juni 1944 an
holdt af tyskerne anklaget for at have
opbevaret bl.a. engelske pundsedler.
Forretningen var nemlig kontaktsted
for modstandsbevægelsen. Efter kri
gen afløste Ingvar Leser-Pedersen sin
svigerfader, Jacob Edsberg, på posten

Guldsmedegaarden fotograferet i2008.

som direktør i Nordisk Frøkontor i Hav
negade i København.
I 1996 solgte arvingen Niels Chri
stian Pedersen gården til Ole Byriel,
der i 1998 solgte til Jesper Friis Tofte,
der i øvrigt i 2002 lod opføre en ny stor
ridehal på ejendommen. Han solgte til
de nuværende ejere Susan Ulbæk og
Bent Allan Christiansen i 2011.
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Fæstere og ejere af Sandrudgaard/
Guldsmedegaarden
Fæstere af Sandrudgaard:
-1777 Peder Hansen
1777-1794 (John) Jens Pedersen

Ejere af Sandrudgaard/Guldsmedegaarden:
1794-1806 Jens Pedersen
1806-1818 Peder Pedersen
1818-1824 Charles Stonor
1834-1838 Frantz Wilmers og Ulrick Leidersdorff
1838-1840 Frantz Wilmers og Søren Hansen
1840-1884 Anders Pedersen
1884-1884 Maren Nielsdatter (enke)
1884-1887 Jens Peter Andersen
1887-1895 Margrethe Kirstine Hansen (enke)
1895-1914 Ole Søren Andersen
1914-1917 K. 0. H. Andersen
1917-1919 Lars Evald Larsen
1919-1922
Oscar Philipsen og Alfred Philipsen
1922-1932
Carl Holm
1932-1952
Peter Mogensen
1952-1959 Hans Hørdum
1959-1962
Hans Danielsen
1962-1984 Ingvar Leser-Pedersen og Lisbeth Edsberg Pedersen
1984-1990 Ingvar Leser-Pedersen og Niels Christian Pedersen
1990-1996 Niels Christian Pedersen
1996-1998 Ole Byriel
1998-2011 Jesper Friis Tofte
2011Susan Ulbæk og Bent Allan Christiansen
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Erindringer fra
Guldsmedegaarden
Ellen Petersen f. Andersen voksede op som enebarn på Guldsme
degaarden i årene omkring århundredeskiftet. Hun skrev i 1975
sine erindringer, hvoraf her bringes et uddrag.
af Ellen Petersen (1975)
red. af Kjeld Damgddrd (2016)

Far og mor blev gift den 20. marts 1891
i Tikøb Kirke - viet af pastor Carlsen.
De havde været forlovet 6-7 år. Mor
var lige ved 27 år og far 2 år ældre.
Mor, Jensigne Jørgine Jørgensen, var
født i 1864 og far, Ole Søren Ander
sen, i 1862. Moder, var tvilling, født
på "Prøvesten" ved Helsingør, men ef
ter sin mormoders bestemmelse, kom
hun 16 uger gammel til sin moster Petronelle, som var gift med min faders
farbroder, Rasmus Andersen "Hald",
kaldet "Dambakken" i Lille Esbønderup. De havde nemlig ikke selv nogen
børn, og fik ingen uden nu moder, som
de var meget glade for.

"Grethe Væverpige"
Hos dem tjente Inger Margrethe Niel
sen, og hun blev moders barnepige.

Hvor længe ved jeg
ikke, men hun holdt
forfærdelig meget af
moder. Inger Margre
the blev aldrig gift,
havde forskellige hus
bestyrerindepladser,
var ellers væverske
Ole Søren
og blev kaldt "Grethe
Andersen Væverpige".
Det første jeg hu fotograferet i
1943
sker om hende, var at
hun boede i det lille
hus, som lå først til
venstre i Jonstrup. Hun delte det med
en anden kone, Ellen Marie. 1 Grethes
ende af huset var den store væv opsat,
og folk kom med bestillinger på tøj.
De høstede selv hør på marken, og der
var meget der skulle gøres med det,
inden det blev garn til væven. Grethe
vævede til sengetøj, duge, hvergarnstøj, kjoletøj. Og garnet var hvidt - ja
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Grethe var fra Holt ved Græ
sted - en søsterdatter var Marie
Bøgesø, som boede i et hus ved
vejen, hvor nu Grethe Bagge
bor (?). Marie Bøgesø var kra
vetøjskone, d.v.s. fransk vask og
strygning. Der skulle vi hen med
faders kravetøj og stive flipper.
Ellers har jeg ikke hørt meget om
Grethes familie. Hun var ene, hun
havde flyttet meget, men knyt
tede sig til dem hun kunne lide.
Hun var nøjsom, flittig og streng
også mod sig selv. Min mormoder
havde sagt til moder: "Tag hende
ikke i huset". Hun besøgte os, og
så tog moder alligevel sin gamle
barnepige her i huset, da hun
var lige ved 80 år. Far lod bygge
en skorsten og en stue til hende.
Hun var her på gården en halv
snes år, og døde den 1. marts
Kort over det område, som Ellen Andersen
1927, 90 år gammel.
færdedes isom barn og ung.
Hun havde købt en livrente på
Guldsmedegaarden kaldtes på kortet fra
2.000 kr, og deraf fik hun 100 kr
1898 for Sandrupgaard.
vist hvert halve år. Mor sagde da:
"Ja, de penge er givet godt ud",
nu hun blev så gammel. Grethe
egentlig gråt inden det blev bieget.
elskede moder, og var god mod andre,
Noget blev farvet, eftersom det skulle
men hun kunne ikke lide mænd. Hun
anvendes. Moder sagde: "Grethe slår
det så hårdt i væven”, så det var så var meget gudfrygtig og Jesus Kristus
stift, men til gengæld stærkt i brug. var hendes glæde og frelser.
Det første jeg husker om Grete var i
Grethe ville, at det skulle holde længe,
huset i Jonstrup og væven. Jeg kom
ja hele livet, og mere til. Endnu her i
med moder derop, og senere gik jeg
skrivende stund her i 1975 har jeg dug
med mad til de to ældre koner. Nielog andet, som Grethe har vævet.
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Ellen Petersen f An
dersen, der har skre
vet disse erindringer
er er her fotograferet
i 1943.

sine Olsen - kaldet Sine - var plejedat
ter hos Ellen Marie (i den anden del
af huset). Men da hun blev stor sko
lepige, kom hun hos far og mor på
Guldsmedegaarden. Far og mor havde
nemlig mange plejebørn, mor talte om
otte, inden jeg blev konfirmeret. To af
plejebørnene, Sine og Jens Bernhards
konfirmation på Guldsmedegaarden
og deres skolegang husker jeg. De
græd, da vi solgte gården i 1914. De
blev dog i nogen tid hos de nye ejere
af Guldsmedegaarden: Clara og Ha
rald Andersen.
Jens Bernhards broder Aage tjente
hos fader - og han kom og bad os
om at tage sin 10-årige broder op til
far og mor, da der var dårlige forhold
i hjemmet. Han fik lov. Aage var en
flink karl, der tog sin lillebror ind på
sit kammer, klippede hans hår, vaske
de ham og kom med ham til mor. Hun
tog til byen, købte tøj og han kom i
Tikøb skole. Vi gik til danseskole sam
men, han gik også til gymnastik og
vi havde kaniner sammen. Vi var alle
glade og tilfredse i leg såvel som ar
bejde. Vi lærte at malke, lugede roer,

høstede, trak køer til vands og legede
med naboens børn, Karen og Ella lige
neden for bakken. Vi mødtes ved skel
let, dér hvor der var en syren, og hvor
vi havde små haver på gærdet.
Guldsmedegaarden lå smukt mel
lem Tikøb og Jonstrup med udsigt fra
haven til Esrom Sø. De store træer ved
højen og et lysthus i havens sydøst
lige hjørne er der endnu. Derfra gik
en kirke- og skolesti over markerne og
endte ved Højbo. Far beplantede og
gjorde meget ud af haven, også et an
læg i baggården blev lavet. Der var en
dam, hvor vi havde tømmerflåde og
legede meget. Bag hønsegården var
brænde- og tørvehus og udenfor stod
fine brændestakke. Dem lavede vores
pensionær Ferdinand Hansen. Han
huggede også - sålænge han levede
- kvasbrænde, så mor ikke manglede
det. Han døde i 1911.
Guldsmedegaarden lå midt i jorder
ne med en stor bakke til nord ned mod
svinedammen, hvor Frederik Nielsen
og hans kone Trine boede. Hun blev
kaldt "Den propre Kone". Jeg kan end
nu høre hende sige til sin svigerdatter,
Mariane fra Svalebakken: "Jeg giver
ikke meget for jeres rengøring, når 1
ikke engang har kakkelovn at pudse!"
De havde nemlig fået en moderne ovn.
Ja, når vi havde hovedrengøring var
det først den store ovn, der skulle være
blank, og så var andre ting, navnlig
gulv og væg tjenlige til rensning.
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1 haven var springvand. Det blev la
vet da vi fik vindmotor til vandværk i
stedet for håndpumpe. Det var onkel
John Svedstrup, der opsatte det. Lidt
nord for gården var mod vest en mer
gelgrav. På dens skrænt, løb jeg op
og så solen gå ned, sang lidt og bad
til gud - jeg fandt mig så nær himlen
deroppe. Jeg bad for min far og mor min elskede mor. Hun var så pæn og
god, fin i tankegang. Klog og venlig
i sin hverdag mod dem hun havde
omkring sig. Hun sang og kunne sige
vers og digte - havde været lærenem i
skolen og senere.
Mor havde for meget at bestille,
havde for lidt tid til sig selv, og det
hun gerne ville. Hun skulle op tidlig at
malke, ofte også fodre grise. Jeg syn
tes far var streng ved mor. Hun skulle
tage sig af så meget, både ude og
inde. Jeg ønskede mig et hus på tre
kanten udenfor gården, når jeg blev
stor. Så ville jeg lave mad til folkene,
så mor kunne blive fri for de klokke
slæt. Jeg har altid syntes, at far ikke
var god nok ved min søde mor. Børn
har det nok sådan og vil gerne have,
at især deres mor skal se pæn ud og
ikke have for travlt. Jeg har nok ikke
selv været nok for min mor, og hun
elskede mig og gav mig alt i knappe
tider, hvor hun selv måtte undvære.
Mor var min veninde.
Jeg havde dog også mange andre
venner og var et livligt barn, dristig

ved meget. Der blev sagt til far og mor:
"Hvor tør 1 dog lade Ellen være med
til dette eller hint?”, men mor sagde:
"Hun må lære at klare sig, vi kan jo
ikke skåne hende hele livet”. Jeg var
glad for skolen, men en dag kom jeg
for sent, og døren var lukket. Jeg var
meget lille af min alder, jeg kom græ
dende hjem. Siden den dag var jeg
meget tidligt af sted, pakkede min ta
ske om aftenen, så alt var parat. Jeg
løb så ned til Karen og Ella - sommeti
der var de kun lige stået op. Så vente
de jeg på dem og var ikke mere bange
for at komme for sent. Deres mor holdt
jeg meget af, også deres bedstemor,
Hanne, hvis mand, Lars Frederiksen
var død. Karen og Ellas far, Ole Peter,
var streng, sådan var fædre dengang,
syntes jeg. Dog har alle gode sider,
også Ole Peter. Han elskede jo sine og
græd da Lydia døde: Han mistede sin
gode kone og blev en ensom, gammel
mand. 1 sin alderdom, lavede han en
trillebør til mit barnebarn, Finn, som
han kun havde hørt om.
Hans og Leo, de kære drenge, husker
jeg da de blev født. Vi var glade for
dem - jeg havde jo ikke selv søskende.
Da jeg var 12 år fik jeg en brugt cykel.
Jeg havde fået en af Edith fra "Prø
vesten", men Sine kørte på den. Den
mistede en pedal, og de løb hele tiden
rundt, der var ingen frihjul dengang,
men jeg lærte at køre med én pe
dal. Så var det om at få lov at køre et
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ærinde. En cykel blev ikke brugt som
legetøj. Der var ingen bremse på, så
engang kørte jeg ned ad bakken over
vejen og endte i Smedehullet med en
lille petroleumsdunk. Men det gik. Jeg
knælede og bad til gud om, at cyklen
ikke måtte punktere, når jeg skulle ud
og køre på de skærver, der rullede på
vejene, det kunne snart ske.
Senere kørte jeg helt til tandlæge
i Helsingør. Men vi cyklede aldrig i
skole. Der gik vi alle med tavle, grif
fel og taske. Senere fik vi tavlehefte
og skønskrivningsbog. Vi betalte dem
selv, såvel som bøgerne. Christian den
9. gule penne kostede 1 øre, stålpenne
2 ør, griffel 2 og og 5 øre. Til jul kunne
vi bestille julehefter hos lærer Her
mann - det lille kostede 50 øre, histo
riebogen 1 kr. Juletræ havde vi ikke i
skolen, men hefterne fik vi den sidste
dag inden jul. Det var spændende. Til
min første eksamen havde jeg 12 øre
med. Så blev der handlet hos den røde
købmand i kroen, Edvard Larsen eller
hos den hvide købmand, Hans Peter
Petersen, broder til købmanden i Plejelt. De stammede fra Stengaarden i
Tikøb. Man kunne købe for 2 øre bol
sjer i et kræmmerhus. Havde man 5
øre blev det til to kræmmerhuse og en
sukkerstang eller en bismarcksklump,
som kostede 1 øre.
Den første skoleudflugt var en en tur
til Marianelund. Vi gik ad Tinkerupstien. Da vi kom tilbage, syntes jeg, at

det var for tidligt at skilles, så vi var
nogle stykker, der legede på Kirkebak
ken, en skråning ned mod kroen, hvor
der nu er sti og trapper. Men så kom
Ferdinand Hansen, som altid var ban
ge for, at der skulle tilstøde mig noget.
Han gjorde sig et ærinde i Tikøb, og så
måtte jeg gå med ham hjem fra min
første udflugt.
Senere blev det til en køretur med
hest og vogn til Fredensborg eller Es
rom, måske helt til Nødebo. Så havde
vi flag med og råbte hurra, så vi var
helt hæse. Det var morsomt når vi var
mange vogne. De store elever kom til
København, men der skulle også hest
og vogne med til stationen. Ja, der var
altid noget at glæde sig til, vinter, jul
og sommer.
Vi havde gode slædebakker ved
Guldsmedegaarden. Far slog nogle
brædder sammen til
en slæde, men da
Gunnar Jensen kom
og var hos os om julen
fik jeg en rigtig købt
slæde - jeg græd af
glæde. Gunnar Jensen
kom til os i sommeren
1909. Der var altid
noget far ville have Gunnar
lavet, og smed John Jensen (1887Svedstrup - min onkel 1966) som
i Mørdrup - sagde til canadisk
far: "Jeg kan skaffe soldat, foto
dig en murer. Der går 1919.
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altid så mange arbejdsløse svende her
nede på kysten". Så kom Gunnar, han
blev hos os i tre år. Hans mor var død,
da han var 13 år, hans far giftede sig
igen, og han ville klare sig selv og tog
ikke hjem. Han havde desuden været
på Vallekilde Højskole, og han havde
for resten også lederkursus i gymna
stik og havde karle- og drengehold i
Tikøb skole i sæsonen 1911-12.
Stumfilmen kom i 1904. Jeg så første
gang levende billeder i skolen ved en
omrejsende mand, en stor begiven
hed for os børn. Den første talefilm tog
Gunnar os med til - den hed "Tretten
år" og var med Margurite Viby.
Tikøb Foredragsforening blev stiftet
på Guldsmedegaarden i 1911, og den
dag i dag mindes mange de gode fore
drag. Ved nytår var der underholdning
og dans bagefter. Den gamle krostue
var fuld, og folk stod langt ud i have
stuen - der var altid god tilslutning.
Krigens grumme tid efter 1914, gjorde
sammenholdet des større. Mindes må
vi den gode bestyrelse og Thor Chri
stensen, Fairy Hill i Nyrup som forsan
ger og ungdommens ven. Den første
taler var forstander Holger Begtrup,
han talte i øvrigt igen ved foreningens
25 års jubilæum.
Mange år senere var der en i fore
dragsforeningen med et stort anten
neværk i Tikøb Kro. Her hørte vi tone
lige ud af luften og Aksel Dahlerups
stemme. 1 de første år sås også biler

- tænk at de kunne køre uden heste!
Der var stort ståhej, når de en sjælden
gang viste sig ude på landet. Hestene
blev bange, og kusken skulle så holde
pisken i vejret, så måtte bilen stoppe.
Jeg husker, at far engang ved Tikøb
Kro, hvor der stod en bil, trak "Lise”
derover, for at hesten skulle blive for
trolig med sådan et farligt køretøj.
Jeg mener, at skolebørn både ved
Christian den 9.'s og Frederik den 8.’s
død i 1906 og 1912, samlede ind til
kranse - 10 øre hver - mon ikke det
blev til en sølvkrans eller bladranke,
som endnu findes i Roskilde Domkirke.
11908 var der Alberti-skandalen og
Bulotti-mordet - en lettisk landarbej
der, der dræbte en gårdejer - deres
børn havde gemt sig i et klædeskab.
Det var den første udåd, der satte
mine tanker i sving.
Det var på den tid ugebladet "Hjem
met" kom frem. Vi holdt "Ugens Ny
heder" med romaner og fortællinger.
Bladet blev lånt fra hjem til hjem. Avi
sen var man også flere om, den var
to-bladet og kostede 3-4 kr kvartalet.
Den kom Peter fra Svinedammen og
hentede hver formiddag, han stod op
ad kælderlemmen og læste den, inden
hans forældre (Trine og Frederik Niel
sen) fik fingre i den. De kørte mælken
op hver morgen ved Guldsmedegaar
den, for så senere at hente jungerne.
Mælkekusk var Vilhelm Rasmussen,
som sammen med sin kone, Henriette,
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og deres eneste dat
ter, Kristine - et par år
ældre end jeg - boede
mellem Sølystgaard
og Skovlund på et
mindre sted ved bak
ken mod dalen syd for
Højbjergaard.
Når vi skulle bort,
Husmand
kørte vi altid i he
og mælke
stevogn. Far og mor
kusk Vilhelm
har aldrig haft cykel,
Rasmussen,
de gik eller kørte. Vi
Saane
havde en fjedervogn
med to sæder, det var
koldt om vinteren, der skulle godt med
sjaler og tæpper til. Dem, der ingen
køretøj havde, lånte på gårdene, når
nogen skulle til stationen, til doktor el
ler jordemoder.
Efter Vilhelm Rasmussen blev Niels
Peder Nielsen fra Saane mælkekusk.
Han fik sin formiddagskaffe hos os.
Den stod til ham, og var der ingen, tog
han selv sin opvartning. Hans kone
hed Nathalie og var tyk. Børnene hed
Marie, Valborg, Frederik og Søster.
Postmanden spiste ofte middagsmad
hos os. Jeg kørte på hans cykelstang,
når jeg skulle ud for far og samle ind
til gode formål - som foreningen Dan
nevirke, Radiumindsamlingen, En
somme Gamles Værn eller lokal for
eningskontingent.
Også politik for partiet Venstre tog
meget af fars tid og interesse. Allerede

som 17-årig blev han kaldt til Helsin
gør, hvor den første venstreforening
blev stiftet. Han var i bestyrelsen det
meste af sit liv. Jeg husker engang
at flaget på Guldsmedegaarden blev
hejst og vi havde besøg af finansmini
steren. Far hentede ham på stationen
og mor gav mad - inden de kørte vi
dere til møde.
Vi fik også telefon nr 16, og den blev
meget brugt op mod valg, og når an
dre foreninger eller sammenslutninger
skulle virke.
Arvefæstesagen startede på Guld
smedegaarden. Far rejste til ministeri
et, undersøgte de mest grelle tilfælde
af den gamle gæld på store og især
små ejendomme, som var behæf
tet med denne uretfærdige byrde fra
gammel tid. Efter mange år og mange
skriverier fik man til sidst held til at
overbevise både folketing og lands
ting, så sagen blev taget op, og frita
gelse blev gennemført. Megen hæder
fik far ikke, men alt hvad han kæm
pede for, var med god samvittighed.
Æren var der andre, der pyntede sig
med - folk som havde spidsere albuer
og bedre talegaver.
Far gav Tikøb en fodboldbane på sin
græsmark et par somre. I skyttesagen
var han ivrig sammen med 1. C. A.
Larsen og hans broder Hans, og bl.a.
også pastor Kaae. For sammenholdet
om det nationale, var han med hele
livet.
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Villa "Frihavn"
En af Snekkerstens store villaer
Ligesom de øvrige fiskerlejer
på Øresundskysten fik også
Snekkersten omkring århund
redeskiftet en række pensiona
ter, som var beregnet for den
del af landliggerne, som ikke
havde råd til hotelophold eller
egen villa/sommerhus. På den
anden side ønskede de heller
ikke at leje sig ind hos fisker
ne, således som mange andre
landliggere gjorde. Derfor op
stod der en række såkaldte
sommerpensionater, der - som
navnet antyder - kun var åbne
i sommerhalvåret.
1 januar 1902 blev der ud
stykket et areal på vestsiden
af Nørrevej. Ejeren af arealet
var indtil da Christian Olsen,
og han solgte denne parcel til
tømrermester Niels Andersen,
der boede på Jernbanestien
- den nuværende Grønnegan
gen. Senere - fra 1918 - dog
bosat på Stolbjergvej. Niels
Andersen var en entreprenant
herre, som sikkert så en god
forretning i at lade en stor villa
opføre netop med henblik på

Omkring 1915 blev dette foto toget af den
næsten 400 kvadratmeter store villa, som
på den tid blev beboet afen enlig dame og
hendes husbestyrerinde.
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udlejning til sommergæster.
Han lader bygningen opføre i 1907
- og vi ved, at den stod færdig den
17. august samme år - for da lod han
den brandforsikre.
Den store villa blev sandsynligvis
udlejet, allerede fra den stod færdig,
og i 1911 ses at der i villaen bor to
damer. Den ene er Friede MuntheMorgenstjerne, stiftsdame i Vallø (f.
1861). Hun havde selskab af Margre
the Jensen (f. 1889) - som var husbe
styrerinde for Friede Munthe Morgen
stjerne, der var datter af kaptajn Otto
Munthe Morgenstjerne. Hun forblev
ugift hele livet. 1 1916 ses i øvrigt,

Murermester Niels An
dersen (f. 1857) var født
i Sverige og indvandret
til Danmark i 1882. Hu
struen Else var ligele
des svensk af fødsel.

at hendes årsindkomst var 2.579 kr,
hvilket ikke var en meget stor ind
komst - kun ca det dobbelte af en
faglært arbejder på den tid.
Det ses ikke, hvor længe stiftsdame
Munthe Morgenstjerne bor i ejen
dommen, men i 1919 vælger Niels
Andersen at afhænde ejendommen.

Villaen set fra Banelegemet omkring 1910.
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Luftfoto af Villa "Frihavn" fotograferet i 1937, da stedet stadig var ejet af enke
fru Christine Nielsen.

Ny ejer - formedelst en købesum
på 56.000 kr - blev hotelejer Martin
Nielsen (1864-1921). Det var ham,
der lod stedet indrette til pensionat,
og da han døde i 1921, blev det fort
sat af hans enke Christine Nielsen f.
Berg.

Det står ikke klart, om Christine
Nielsen drev pensionat i gennem hele
sin ejerperiode - d.v.s. frem til 1944,
men i 1944 overtog direktør Christof
fer Conrad Fischer (f. 1886) "Frihavn".
Han anvendte stedet til almindelig
bolig for sig og sin familie.
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Villaen havde oprindelig adressen Nørrevej 23, men i 1977 bliver alle vejnumre
på Nørrevej vendt om, således at de i stedet for at starte ved Borupgaard, starter
ved Stubbedamsvej. Det betyder, at "Frihavn" skifter fra ulige side til lige side
og herefter har adressen Nørrevej 44.
(Foto 1982)

Fra 1955 og godt tyve år frem i ti
den blev ”Frihavn" ejet af familien
Hjerl. 1 1978 overtog to par ejen
dommen: Helle Juul og John Vinter
Knudsen samt Judith og Ole Kjølbye.
Den samlede købesum var dengang
900.000 kr.

1 1990 opdeltes villaen i to ideelle
anparter. Den ene ejes fortsat af Helle
og John Vinter Knudsen, medens den
anden anpart i 2013 blev overtaget
af Niels Liebergreen Ibsen og HanneBirgitte Sadusky.
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Møder og arrangementer
Søndag den 4. september 2016:

Fiskerlejet Espergærde
Med udgangspunkt fra Espergærde
Havn ved Fiskeboden går eftersom
merens byvandring rundt i det egent
lige Espergærde. På turen, der guides
af lokalhistoriker Kjeld Damgaard,
fortælles om steder, mennesker og be
givenheder fra det fiskerleje, der har
lagt navn til hele området, men som
oprindelig kun bestod af to små gårde
og en række fiskerhuse.
Turen varer ca 2 timer og slutter sam
me sted, som den begynder. Turen er
gratis for medlemmer, men koster 20
kr for øvrige deltagere.
Tid og sted: søndag den 4. september
2016
kl. 14.00 på Espergærde Havn

og fortæller om de gamle nordiske
guder og de fantastiske beretninger
om deres gøren og laden, om de døde
i Valhal, som hver morgen gik ud og
slog hinanden ihjel for igen at drikke
sig fulde om aftenen. Om Odin som
red rundt på en hest med otte ben,
og Tor, som havde en hammer, der al
drig ramte forkert. Men det smarteste
var en båd, Skindbladnir, som kunne
pakkes ned, så man kunne have den
i lommen, når man ikke skulle bruge
den. Det er en meget farverig og fan
tasifuld historie om de gamle guder og
helte. Foredraget er med både seriøse
og morsomme illustrationer.

Tid og sted: tirsdag den 13. september
2016
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 25. oktober 2016:
Tirsdag den 13. september 2016:

Kystbanens tilblivelse

Den fantasifulde nordi
ske mytologi

Med baggrund i Kystbanens 125 års
jubilæum i 2017 vil fhv. arkivar i Banedanmark Peter Heiberg, fortælle
om banens tilblivelse og dens udvik
ling fra udflugts- til pendlerbane. Det
bliver en beretning om mennesker,

Vi starter sæsonen med et foredrag af
Ingrid Dora Jernbjer, som kommer
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bygninger og begivenheder langs ba
nen med særlig fokus på strækningen
Espergærde-Snekkersten.
Tid og sted: tirsdag den 25. oktober
2016
kL: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 22. november 2016:

Den kolde krig 1945-95
Fred og nye farer. Efter Anden Ver
denskrig troede de fleste, at nu ville
vi få fred i lange tider. Imidlertid blus
sede ueninghederne mellem specielt
Churchill og Stalin op. Stalin talte
om umuligheden af samarbejde med
kapitalismen, og Churchill talte i uni
versitetsbyen Fulton i USA om at et
Jerntæppe var sænket ned gennem
Europa. "Den Kolde Krig" var i gang.
Pensioneret oberst Jørgen Storm
kommer og fortæller om denne peri
ode fyldt med frygt for en ny krig - en
atomkrig. Perioden er 1945-1995.

Tid og sted: tirsdag den 22. november
2016
Kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 13. december 2016:

Juleafslutning
Også i år vil vi - traditionen tro - af
vikle julehyggemøde med æbleskiver
og solbærrom, samt portvin på for
eningens regning. Aftenens program
vil omfatte julesalmer og -sange, lidt
kulturelt og - ikke at forglemme - den
populære historiske quiz under ledel
se af Kjeld Damgaard
Tid og sted: tirsdag den 13. december
2016
kl.: 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 24. januar 2017

Gravhøjens mennesker
Denne aften kommer mag.art. og dr.
phil. Klaus Ebbesen igen for at byg
ge videre på sit tidligere foredrag hos
os "Døden i Mosen” om mosefolket.
Denne gang vil Klaus Ebbesen fortæl
le om "Gravhøjens mennesker", deres
liv og hverdag.
Det bliver uden tvivl som sidst et
spændende og livligt foredrag.
Tid og sted: tirsdag den 24. januar
2017
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Da posthuse blev oprettet

1 disse tider, hvor de egentlige posthuse forsvinder, er
der god grund til at mindes den tid, hvor posthuse fak
tisk blev oprettet. Her er det Snekkerstens nye sommer
posthus på Strandvejen, som der annonceres for i 1889:

ISSN: 1901-0370

Bekjendtgjorelse.

I Tidsrummet fra 15de Maj til 30te September
d. JL vil der i Snekkersten blive oprettet et
midlertidigt Brevsamlingssted, underlagt Hel
singers Postkontor.
Dets Virksomhed vil kun omfatte Expeditionen
og Omdelingen af Brevpostsager (Breve og
Aviser m. m.) til og fra Beboerne i Fiskerlejerne
Snekkersten og Skotterup, med Kronborg Teglgaard som Grænse mod Nord og Egebæksro mod
Syd, samt paa de tvende Vest for Snekkersten
liggende Ejendomme Meulenborg og Borupgaard.
De til Beboerne i dette Distrikt ankomne
- Breve og Aviser m. m. ville blive omdelte 2
Gange daglig, nemlig KL ca. 10‘/4 Form, og ca.
8’/2 Eftm., ligesom de fra Beboerne paa Brev
samlingsstedet indleverede, eller i sammes Brev
kasse nedlagte, eller af Budene paa deres Om
delingsrute indsamlede Forsendelser, viDe, forsaavidt de skulle befordres i sydlig Retning, blive
afsendte med de fra Helsinger KL 6.45 Form.
og 7.5 Eftrm. afgaaende Posttog.
Omdelingen af Pengebreve og Pakkesager vil
derimod som hidtil ske ved det faste Landpost
bud i Helsingers 1ste Budkreds.
Publikums Opmærksomhed henledes særlig
paa Nedvendigbeden af, at de til Beboerne i
dette midlertidige Brevssamligssteds Omdelings
distrikt bestemte Forsendelser forsynes med
nejagtig Adresse og med Tilføjningen: „pr.
Snekkerstens Brevsamlingssted“, for at For
sinkelser kunne undgaas.
Helsingør Postkontor, den 12te Maj 1889.
N. C. Mühlensteth.
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