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Det er en ommer!
Det gamle plejehjem i Hornbæk-området skal afløses af et nyt. Det gamle hed
der "Bøgehøjgaard" - opkaldt efter den gård, der oprindelig lå på stedet. Gården
hørte til den lille landsby Holmegaarde, og det var naturligt for det daværende
Tikøb Sogneråd at navngive plejehjemmet efter den oprindelige ejendom.
Nu har byrådet besluttet at bygge et nyt plejehjem ved Sauntevej. På en mark
Uge ved Stenstrupgaard bliver der lige nu gjort klar til det kommende byggeri.
I vore dage er det almindeligt med selvstyrende bestyrelser, der kan tage selv
stændige beslutninger om den fremtidige drift af et sådant sted.
Men denne selvstændighed har desværre den sideeffekt, at bestyrelsen ikke rig
tig kan drages til ansvar for mærkelige beslutninger. Og en mærkelig beslutning
var det, at det nye plejehjem skal hedde "Grønnegaard”. Det navn har nemlig
intet som helst med stedet at gøre. Der har aldrig været en gård i Stenstrup med
det navn!
Byggegrunden ligger således i Stenstrup - en årtusinde gammel landsby, som
dog nu er helt er opslugt af de omliggende byer og betragtes af de fleste som
en del af Hornbæk. Så et navn som ’Stenstrup” (eller en sammensætning med
Stenstrup) ville jo have været langt mere naturligt og historisk korrekt.
Men kæden hoppede da helt af, da ressortudvalget i Helsingør Kommune som
følge af denne håbløse navngivning så også gav vejen, der fører frem til ple
jehjemmet navnet Grønnegaardsvej. Det helt oplagte navn: Stenstrupvej ville
unægtelig have været langt mere naturligt - især fordi der ikke længere er en
anden vej med det navn.
Ved at kalde plejehjemmet ved det navn, det rettelig bør kaldes, så kunne man
jo også fortælle historien om den næsten forsvundne landsby, hvor generationer
af vore forfædre har levet igennem mange århundreder.
Så kære nye byråd: Det er en ommer!
KD

Foreningens bestyrelse ønsker alle medlemmer en
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR med tak for det gamle år.

Vi ses igen ijanuar 2018.
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Grandjeans sommerhus
på Strandvejen
AfJan Arnt, Arkitekt MAA

Lidt syd for Espergærde hovn ligger
et hus, som jeg næsten ditid kaster et
blik på. Helt hvorfor ved jeg ikke, da
det meste af ejendommen gemmer
sig bag den store hæk, så man kun
kan se skifertaget, den høje tagkvist
og rækværket på den lange altan.
Jernlågen ud modvejen er lidt skæv,
og ovenover vokser en kæmpebusk,
så man skal gå gennem en grøn
tunnel for at komme op til huset. Lidt
eventyr fornemmes!
I mange år har kvist og balkon
over hoveddøren været lidt forfaldne,
men "forfaldet" øger bare mystikken.
At hovedhuset så samtidig er en fin
lille villa i gode materialer og godt
proportioneret har naturligvis også
skærpet min arkitektoniske interesse.

En dag hvor jeg passerer huset,
kommer en mand tilfældigt ud. Hov,
det er jo Henrik Anton Svendsen,
ham kender jeg da fra bestyrelsen
i Borger- og Grundejerforeningen
for Espergærde (i dag Espergærde
Byforening).

Fra Strandvejen (nr 366) føres man
ind gennem en smedejernslåge og op
ad en smal, bevokset sti til ejendom
mens forskellige bygninger.
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Udsnit af digitalkort år 2001 visende Strandvejen 366, matr. nr. 1 h og 1 c,
Espergærde by.
1) "Det store Hus" opført 1894, grundmuret og naturskiffertag
2) "Det lille Hus" opført 1886, grundmuret og vingetegl
3) Tilbygning opført ca 1897 (nu bad og køkken), grundmuret og paptag
4) Oprindeligt svinehus, opført 1886, grundmuret og paptag
5) Verandastue, opført i perioden mellem 1900 og 1910, Træfacade og paptag.

Jeg ved, at Henrik normalt bor
inde i København i den mondæne
Bredgade, og at han om sommeren
bor i Espergærde, men ikke hvor. Vi
falder i snak, og han fortæller, at han
bor lige derinde i nr. 366.
Jeg fortæller om min fascination for
huset, og heldigvis forstår han pointen
og inviterer mig ind, men først næste
dag. Dagen efter præcis på aftalte

klokkeslæt byder en smilende Henrik
Anton Svendsen og hans kone Anna
Lena velkommen.
Hans bror Erwin Anton Svendsen
også til stede. Han fortæller, at de
begge bor i huset i sommerhalvåret
siden de arvede huset efter deres
mor Tove Grandjean i 1977. I øvrigt
var
vores
mor
skuespillerinde
tilføjer Erwin, og huset har gennem
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Hovedbygningen opført 1894 - set fra Strandvejen med den lave køkken fløj
fra ca 1897 til højre. Den oprindelige bolig ligger til højre - udenfor billedet.

årene haft besøg af mange kendte
mennesker!

Lidt om huset
Huset opfyldte alle mine forventninger
både hvad angår bygningen, haven,
interiøret,
møblering
samt
de
mennesker, der havde boet i huset.
Ejendommen
består
af
to
bygninger kaldet henholdsvis det
store hus opført 1894 og det lille
hus opført 1886 samt den senere
køkkentilbygning og verandastuen.
Det store hus er hovedhuset og har
tre stuer i underetagen og diverse

soverum på første sal.
Husets facade ud mod vejen er i
røde mursten, hvorimod de to gavle
og vestfacaden ind mod haven er
pudset.
Tagbelægningen er de originale nu
over 100 år gamle naturskifer af typen
Port Madoc. Den høje tagkvist er
malet mørkegrøn og har en rødmalet
halvbuet dør ud til balkon. Tagkvist
og balkon er netop fornyet, men
ejerne har genskabt de oprindelige
træudskæringer og fine afslutninger,
ligesom man har valgt at male
rækværket i den oprindelige farve
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Også udhuset er godt gemt af det tætte buskads, der giver den nordlige del
af forhaven en meget fin atmosfære.
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med skiftevis røde og blå brædder.
Detaljer med tydelige national
romantiske træk, som man også
kan se i andre af Espergærdes
ældre velbevarede huse. National
romantikken var en arkitektonisk
stilretning, der havde sin stor
hedsperiode ca. 1890-1905.
På stuehusets nordgavl er bygget
en tilbygning før 1900 med køkken og
badeværelse. Oprindeligt var denne
tilbygning pigeværelset, da familien
naturligvis måtte have hjælp til den
daglige husholdning og de mange
gæster.
Tilbygningen er opført i pudset
murværk og med paptag. På
østfacaden
klatrer
en
kæmpe
rosenbusk i blomst, hvilket er med
til at understrege stedets gode
atmosfære.
Vinkelret på stuehuset ligger en
mindre muret bygning med tegltag,
der også er bolig. Ejerne kalder denne
bygning "Det lille hus" i modsætning
til stuehuset, der bliver kaldt "Det
store hus”.
På østgavlen tætud mod Strandvejen
er opført en smal verandastue, hvor
der oprindelig har siddet oplukkelige
vinduer med sprossede glasfelter, så
generationerne har kunnet sidde og
nyde den friske havluft og udsigten.
Vinduerne er desværre på et tidspunkt
udskiftet med store termoruder.
På vestgavlen af "Det lille hus"
er opført en muret længe med let
skrånende paptag. Dette skrånende
tag har dannet "grundlag" for
epokegørende opdagelser indenfor

lægevidenskaben,
men
herom
senere.
Denne lave bygning indeholder i
dag både bolig og to små udhusrum,
og er den samme bygning som i
forsikringsprotokollen i 1890 og 94
er opført som svinehus. Brødrene
Henrik og Erwin har dog aldrig hørt,
at der skulle have været svinehus
eller bare en enkelt gris med krølle
på halen. Til gengæld oplyser Henrik,
at ejeren der solgte huset til hans
oldefar angiveligt havde to heste som
stod i den vestligste ende af huset
med det flade tag, som Niels Finsen
tidligere havde brugt til sine solbade.
Da Erwin og jeg var børn var der
endnu to båse, hvor vi brugte den ene
bås til kul, da huset jo var opvarmet
med kakkelovne, og den anden bås
brugte vi drenge til vores cykler. Min
mormor og hendes søster havde finere
fornemmelser og stillede deres cykler
i det midterste rum, som vi kaldte
for vaskehuset, da det også var her
den gamle murede vaskekedel stod.
Vaskekedlen var i øvrigt foret med
et flot kobberkar, hvilket dengang
ikke var normalt og viser at familien
havde sans for luksus.
De fleste vinduer er med sprosser og
små glasfelter, ligesom stuehuset har
bevaret de originale fyidningsdøre
og den gamle murede kamin. 1
stuerne er gulvene malet lyse, hvilket
understreger stemning af sommerhus.
Ude fra vejen fornemmer man ikke,
at der er en stor baghave. Baghaven
ligger 2-5 meter over stuegulvet,
hvorfor jeg fik et pragtfuldt vue ud
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Øverste billede viser et glimt fra den midterste stue en suite. Nederst inspicerer
Erwin Anton Svendsen borddækningen i spisestuen. Mange af de viste fotos er
fra huset, hvor alle stuer er gjort hyggelige med billeder af de historiske perso
ner, der har haft tilknytning til familien Grandjean.
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over Øresund og svensker kysten.
Haven har tidligere været beplantet
overalt, men har i dag kun nogle
få velplejede bede og højere
beplantning.
Det tidligere lysthus i baghaven
kaldet Lindelysthuset var desværre
nedrevet, men alt træværk var
efterhånden rådnet væk, fortalte
brødrene.

Hvem byggede ejendommen?

Henrik Anton Svendsen og Erwin An
ton Svendsen fotograferet foran huset
i2001.

Fik kun 4 kr ud af
salget!
11886 købte Niels Olsen grunden
for 1.250 kr, og selvom der var
bygget på grunden købte Ha
rald Grandjean ejendommen tiår
senere for beskedne 1.254,- kr. I
ejendommen var der imidlertid en
gæld på 1.184 kr, så Niels Olsen og
familie forlod stedet med sølle 70, kr på lommen!

"Det lille Hus” med gavlen ud mod
Strandvejen er et af Espergærdes
ældre huse og bygget dengang
Espergærde ikke var en by, men et
beskedent fiskerleje. Bygningen er
opført i 1886-87, efter at tømrer Niels
Olsen købte grunden af gårdejer Jens
Jørgensen. Brødrene Erwin og Henrik
har fået fortalt, at huset delvist er
opmuret af munkesten, der muligvis
er hentet fra Gurre slotsruin. Da
huset i dag er pudset kan man kun
se de gamle munkesten når pudsen
repareres.
Det kunne være interessant, at
frithugge et felt af pudsen, så nogle
munkesten kunne blive synlige og
bidrage til synliggørelse af husets
aner. Henrik Anton Svendsen oplyser
dog at de fleste munkesten er
revnede, hvilket er årsag til at dette
ældste hus på et tidspunkt er blevet
pudset.
Medens tømrer Niels Olsen boede i
"Det lille Hus" ud mod vejen, blev det
på mode at blive landliggere op langs
Strandvejen. Dvs. at velhavende
byfolk begyndte i stigende tal, at
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Frederik Harald Grandjean (kaldt Harald) (1841-1925) var oberst i militæret og
gift med Anna Margrethe Christine Holm (1858-1954).

tilbringe sommeren i fiskerlejerne
langs Øresundskysten.
De små fiskerhuse blev hurtigt
fyldt op med landliggerne og
lokalbefolkningen måtte flytte ud i
skure og udhuse i "sæsonen".
Den gode tømrer opførte derfor
i 1894 stuehuset med henblik på
om sommeren at udleje det til
landliggerne, og så kunne familien
flytte ud i det lille hus, som også var
vaskehus.
Udlejningen gik over al forventning,
og huset blev udlejet til bl.a. doktor
Niels Finsen og oberst Harald
Grandjean. Sidstnævnte blev så glad

for huset, at han købte det i 1896.
Oberst Harald Grandjean er i øvrigt
oldefar til de to nuværende ejere Erwin
og Henrik Anton Svendsen, hvorfor
de fra den tid af kan fortælle lidt
mere om ejendommen blandt andet,
at tilbygningen nord for stuehuset
med køkken og pigeværelse blev
opført mellem 1896 og 1900 af deres
oldefar.
Udhuset med vaskehus og stald er
fra 1886, altså bygget samtidig med
det første hus på grunden - og det
var da også det, som Niels Finsen
benyttede til sine observationer.

11

IIllustrationen visende det lille hus, hvor Finsen udførte sine første forsøg, der
udviklede sig til de såkaldte lysbade. Det skete bag den viste kasse beklædt med
sækkelærred. Tegningen er udført i 1895 af Finsens studievenner Poul Liebmann
og C. O. Køster. (Illustration fra Sv. Lomholt: "Niels R. Finsen", 1943).
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Niels Ryberg
Finsen
Som det sikkert er
mange bekendt,
påviste lægen
Niels Finsen
de ultraviolette
strålers store
betydning ved bl.a.
hudtuberkulose.
Hvad mange
måske ikke ved
er, at han som
sommergæst eks
perimenterede med
patienterne på
det syd skrånende
tagpaptag over det
tidligere vaskehus
og hestestald på
Strandvejen nr. 366.
Skitse, som viser udsigten fra baghaven.
Ifølge Erwin
(Jan Arnt, 2001).
og Henrik Anton
Svendsen gjorde
Finsen allerede i
Forsøget på taget
1895 den iagttagelse, at en syg kat
Hidtil har jeg troet, at Niels Finsen
lagde sig op på det sydvendte tag.
udførte sine første forsøg direkte
Doktor Finsen noterede sig, at katten
på paptaget uden afskærmning,
fik det bedre.
men Kjeld Damgaard har gjort
Om det var varmen, den friske luft mig opmærksom på, at der faktisk
eller solens ultraviolette stråler var findes en morsom lille tegning, der
måske uvist for Finsen til at starte viser, at der også stod en kasse på
med, men efter nogen tid arbejdede taget, som beskyttede patienterne
han målrettet med teorien om de
(forsøgspersonerne)
mod vinden
ultraviolette strålers betydning for og ikke mindst af hensyn til
vores helbred. Efter forsøg med
anstændigheden. Man skulle jo
kattene arbejdede han derfor videre helst ikke kunne se de næsten nøgne
med forsøgspersoner på det skrå
personer ude fra Strandvejen eller
paptag - med det som han snart efter oppe fra hotel Gefion, som lå højere
kaldte lysbade.
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Det unge ægtepar, Niels Ryberg Finsen (18601904) og hans hustru Ingeborg, f. Balslev
(1868-1963), der lå på landet i Espergærde i
sommeren 1893 i tømrer Olsens hus, hvor de
havde lejet to beskedne værelser.

oppe på skrænten. Kassen
var udført af et let skellet
beklædt med sækkelærred,
hvorfor den relativ nemt
kunne flyttes.
Illustrationen er vist i
Svend Lomholts bog om Niels
R. Finsen udgivet i 1943, og
udført af Finsens to kollegaer
fra
medicinstudiet
Poul
Liebmann og C.O. Køster, der
var forsøgspersoner under
deres besøg i 1895.
Tegningen var oprindelig
farvelagt, så man kunne
se solspektret, hvis stråler
symboliseres som gudinder.
De røde stråler symboliserer
sygdommen "kopper", som
tegneren lystigt har vist som
kaffekopper, og de violette
(ultraviolette) stråler har
betydning for lyssky dyr,
som er symboliseret med de
viste ørentviste.

Mindepladen

De to billeder hænger stadig i huset - til minde
om dengang grosserer Niels Aarestrup (182080) og hans hustru, Petrine Toxværd Aarestrup
(1819-96) forærede familien Grandjean en be
tydelig sum penge.

På sydfacaden af "Det
lille hus" sidder i dag en
mindeplade af travertin.
Pladen blev opsat på initiativ
af kommunearkivar Arne
Meyling.
Mindepladen kan desværre
ikke ses fra vejen, hvilket den
faktisk burde, da det kun er
ganske få danskere forundt
at modtage Nobelprisen.
Læge Niels Ryberg Finsen
modtog i 1903 Nobelprisen
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Perioden 1886-1896

Heroverses et uddrag af forsikringsprotokollen for Tikøb Søndre Del. Siden
fortæller, at den gamle del af ejendommen blev forsikret i 1890, medens
den nye del blev forsikret i 1894 (kolonnen tilhøjre). Som det ses, var
"stuehuset" fra 1894 beklædt med skifer. "Vaskehuset" fra 1890 med tegl
medens svinehuset var tækket med pap. Det er det hus, der i 1895 bliver
anvendt til forsøg af Niels R. Finsen.
Da familien Grandjean overtog ejendommen forandredes det oprindelige
hus atter til beboelse, hvorimod svinehuset ændrede status til vaskehus.

i medicin for sit videnskabelige
arbejde, der tog sit udgangspunkt på
et ydmygt tagpaptag i Espergærde
fiskerleje.
Niels Finsens søn lægen Halldor
Finsen flyttede i øvrigt senere
til Espergærde og boede fast på
Stationsvej (nu Mørdrupvej 14).
Halldor Finsen var en afholdt læge
i Espergærde gennem mange år
og hjalp blandt andet med at give
(beroligende) medicin til de danske

jødebørn, der blev transporteret over
Øresund under 2. verdenskrig.

Sådan fik
Harald Grandjean råd
Selv om Harald Grandjean havde
rang af oberst, var han ikke en
velhavende mand. Til gengæld skulle
han have været ret charmerende
og en yderst selskabelig mand
med mange venner fra det bedre
borgerskab. Dertil kunne han sprog.
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Maleri af
den gamle
træ
veranda.
Signaturen
A står for
Anna Lena
Svendsen,
som er gift
med Hen
rik Anton
Svendsen.
Anna Lena
gik i sine
unge dage
på kunst
akademiet.

Da han blev pensioneret, måske
også før, blev han på grund af sine
egenskaber inviteret med på en del
rejser, hvor han fungerede, som en
slags selskabsmand og tolk.
En af hans venner var grosserer
Niels Aarestrup, der vandt i det
”Store klasselotteri".

Den gode grosserer var ikke nærig,
og forærede sin nære ven Harald
Grandjean 10.000 kroner. Dengang
en kæmpesum.
Grandjean, der jo havde boet i
huset som landligger og holdt meget
af huset og stedet, brugte en del
af den store pengegave til at købe
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Direktør,
violinist og
professor Anton
Svendsen da
han var om
kring 60 år
(1846-1930).
Hans barne
barn Erwin
oplyser, at han
har købt bil
ledet af en ven,
der fandt det
på et loppe
marked. Maler
er ukendt.

huset af hustømrer Olsen i 1896.
Der var endda penge i overskud,
hvorfor han også havde råd til i de
efterfølgende år fra 1896 til 1900,
at opføre tilbygningen med køkken
og pigeværelse i forlængelse af
stuehusets nordgavl.
Medvirkende til at han købte netop

huset her i Espergærde var ifølge
Erwin også, at en af Haraids bedste
venner var Elith Reumert, der på
det tidspunkt havde købt "Maryhill"
på Strandvejen lige nord for
Egebæksvang kirke (se Egebækken
nr 37).
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Fra venstre sidder Ingeborg Grandjean, ældste datter af oberst Harald Grand
jean, Haralds hustru Anna Grandjean, født Holm og i daglig tale kaldt oberstinden. Den tredje kvinde er datteren Elizabeth Grandjean og yderst sidder Harald
Grandjean. Yderst til højre ses den åbne dør ind til verandaen.

Forfatteren Harald Grandjean
Udover
de
tidligere
nævnte
egenskaber hos Harald Grandjean,
så havde han en god pen og
dyrkede efter endt militærkarriere
sin interessere for personalhistorie,
hvilket førte til, at han fik udgivet den
første bog om "De Kongelige Danske
Ridderordner".
Haraids kone hed Anna (f. Holm)
og var i slægt med den kendte

industrimand Jacob Holm, hvilket
også var medvirkende til, at de
havde en stor og indflydelsesrig
omgangskreds i datidens verden.
Hver sommer kom der mange af
disse personligheder på besøg i huset,
hvor man bl.a. sad i det lille runde
lysthus, der var anlagt på grundens
sydvestlige hjørne. Lysthuset var
udført af lindetræ og blev kaldt
"Lindelysthuset".
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Professor Anton Svendsen med sin hustru Inge, født Bang musicerer med søn
nerne Torben Anton Svendsen (cello) og Frank Anton Svendsen (bratsch). Bil
ledet er malet omkring 1920 af deres datter Annaruth, der senere blev gift med
Ove Dall, en søn afguldaldermaleren Hans Dall. Annaruth Dall underviste flere
generationer i tegning på Zahles skole og seminarium.

Hvad lavede man?
Når man ikke var i huset eller
haven, promenerede familien og
gæsterne på Strandvejen og ude på
havnemolen i det fineste moderigtige
sommertøj.
Eftermiddagen eller aftenen kunne
også tilbringes på Hotel "Gefion"

opført 1898, der lå skråt bagved
huset på den høje bakke, hvor en
af fiskerlejets to små gårde havde
ligget.
Det var i øvrigt fra den ene af
disse, at Niels Olsen og hustruen
Maria i 1886 havde købt grunden.
Hotel
Gefion
var
en
stor
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Forpagter og ølbrygger i Slagelse,
August Grandjean (1784-1863), far til
konditor Christian Frederik Grandjean
og dermed Haralds farfar.

Konditor Christian Frederik Grandjean (1811-1877) far til oberst Grandjean. Konditoren tjente godt og købte
“Den Collinske Gård" - se omtale i ar
tiklen side 26.

charmerende hvidmalet bygning,
og et rigtigt in-sted, som vi ville sige
i dag. Det var her på hotel Gefion
de
velhavende
sommergæster
kom, og hvor datidens mest
respekterede kunstnere optrådte
i sommersæsonen. Blandt andet
kan
nævnes,
at skuespilleren
Elith Reumerts søn, den senere så
berømte Poul Reumert havde sin
første offentlige optræden netop her
på hotel "Gefion".
Både Elith og Poul Reumert
var også gode venner af familien

Grandjean - naturligvis - kunne man
fristes til at tilføje.
Tiden kunne også tilbringes på
badeanstalten, der var bygget ud i
vandet i flugt med den store trappe,
der førte fra hotel Gefion ned til
Strandvejen. Ordentligefolkdengang
badede ikke fra den fri strand, men
fra den lyseblå badeanstalt, der i
tidens ånd var opdelt i særskilt herreog dameafdeling. Badeanstalten
blev opstillet hvert år den 1. maj
og møjsommeligt nedtaget, når
sæsonen var slut.
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Det var på taget af den lille bygning med skorstenen, at Niels Finsen gjorde
nogle af sine første observationer - observationer der førte til modtagelsen af
Nobelprisen i1904. Til venstreses køkkenfløjen, opført omkring 1897og tilhøjre
det oprindelige hus.
(Skitse afJan Arnt, 2001)

l 1950’erne var tiden en anden
og badeanstaltens dage var talte.
Det samme var tilfældet med Hotel
Gefion, som blev nedrevet i 1960.
(Om hotel Gefion og badeanstalten
kan bl.a. læses meget mere i Birger
Mikkelsens
bog
"Espergærde
-et fiskerlejes historie" - eller på
hjemmesiden www.tikobkommune.
dkeller i Egebækken nr 36 og 60).

Nye arvinger til huset
Erwin og Henriks mormor Elisabeth
Grandjean
og
hendes
søster
Ingeborg overtog huset i 1954 og i
årene fra 1963 overtog Elisabeths
datter skuespilleren Tove Grandjean
familiens sommerbolig.
Selv om det var sjældent dengang,
at kvinder beholdt deres pigenavn
efter at de blev gift, har de kvindelige
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Foto efter maleri af familien Jacob Holm. Det er Jacob Holm med sin orden, der
sidder ved bordet.
efterkommere i familien Grandjean
beholdt deres slægtsnavn. Dette er
samtidig forklaringen på, at Erwin og
Henrik ikke hedder Grandjean, men
har efternavn efter deres far Frank
Anton Svendsen.
Tove Grandjean var en kendt teater
skuespiller og var bl.a. fast tilknyttet
Betty Nansens teater fra ca. 1932 til
1942.
Frank Anton Svendsen var jurist
og spillede violin, hvorfor der

stadig kom venner, kunstnere og
forretningsforbindelser i huset på
Strandvejen 366.
Livet skulle jo nydes, og til det
praktiske havde man hjælp af en ung
pige og en gartner.
En af de mere kendte, der gæstede
huset, var den store skuespillerinde
Betty Hansen. Hun var gode venner
med Tove Grandjean og kom derfor
ofte som gæst i huset og drak te.
Erwin fortæller, at når hun sad i
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Bryllupsbillede fra 1932 af Tove og
Frank Anton Svendsen, der sidder i
baghaven til Strandvejen 366. Tove og
Frank er brødrene Henrik og Erwins
forældre.

Skibsreder Henrik Holm, nevø til Jacob
Holm og far til Harald Grandjeans hu
stru, Anna Holm.

den lille verandastue, der dengang
havde vinduer, der kunne åbnes,
stoppede folk op og kiggede på
hende, hvorefter hun kunne sige:
"Ja, det er mig".
Normalt holdt Betty Nansen ferie
på Skagen, men i 1942 boede
hun i det røde hus "Lillehus" på
Stokholmsvej nr. 9, da hun på det
tidspunkt var ret svagelig. Hun
døde året efter i 1943. Betty Nansen
huskes især for at have ledet Betty
Nansen Teatret, hvor hun satte sit
præg på teaterlivet i Danmark ved
at indføre et mere seriøst repertoire
med moderne nordisk drama.
Brødrenes moder, Tove Grandjean
levede derimod et langt liv og døde
først i 1997 som 88-årig.

Fjerde generation overtager
huset
Efter
moderens
død
overtog
de 2 brødre Erwin (f. 1934) og
Henrik Anton Svendsen (f. 1936)
ejendommen.
Fra Kystbanens indvielse i 1897
og frem til omkring 1950 var det
normalt, at husbonden - ham der
sørgede for indkomsten - hver dag
transporterede sig frem og tilbage
med toget til København, mens
den øvrige del af husstanden blev
i sommerlandet som landliggere.
I folkemunde blev disse tog kaldt
"grosserertogene".
Nogenlunde
samme
ordning
nyder Erwin stadig, da han i
sommerhalvåret bor i huset og ofte
ved middagstid tager Kystbanen ind
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Østgavlen af det oprindelige hus fra 1886. Gavlen skjules af den smalle verand
astue mod vejen, de skæmmes af store termoruder og en altan, der ikke er
tilpasset den øvrige del af ejendommen.
til København for at passe sin butik
på Bredgade. Henrik bor mere fast
i huset sommeren over, hvor han
nyder den tætte kontakt til vandet.
Det er også de to brødre, der i dag
passer og vedligeholder huset og
haven, hvilket de heldigvis nyder, da
der ikke længere er råd til stuepige
og gartner.

Huset og møbleringen i dag
Stuehuset fremtræder i dag stort set
som det gjorde ved husets opførelse
i 1894.

De opsatte grå pvc-tagrender
skæmmer dog og burde udskiftes
med
zinktagrender.
Ligeledes
trænger facadepudsen til en kærlig
hånd. Ja, ja, siger brødrene og
tilføjer, at de jo også skal passe på
helbredet og nyde livet.
Indvendig fremtræder rummene
også som tidligere. Fra hoveddøren
træder man ind i en forstue let
møbleret med antikke møbler samt
en muret pejs i røde sten. Den
sydvendte stue er malet i en varm
orange farve som moderen Tove
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Grandjean har valgt, og naturligvis
er den lyse sydvendte stue fint
møbleret.
Den nordvendte stue, der ligger i
forbindelse med køkkentilbygningen
er holdt i svag lyserød farve. På
midten står et stort ovalt spisebord
og på den sydvendte væg hænger
en mængde portrætbilleder.
Portrætbillederne er naturligvis af
personer, der har haft tilknytning til
huset.
Bl.a. er der et billede fra en
teaterforestilling i 1938 visende Betty
Nansen som dronning Elizabeth
sammen med Tove Grandjean som
hofdame.
Der er også et billede af grosserer
Aarestrup. Det var ham, der
gav oberst Harald Grandjean de
10.000 kroner som muliggjorde,
at sommerboligen kom i familien

Grandjeans eje tilbage i 1896.
Det lille hus, hvor tømrer Olsen
boede
fra
1886-1896,
havde
ikke som de øvrige huse på den
tid stråtag, men røde teglsten. 1
forbindelse med at loftrummet for
20-30 år siden er blevet indrettet
til bolig er tagkonstruktionen delvis
ændret, men de gamle tagsten
er genanvendt. Heldigvis, for de
gamle teglsten er ikke brændt ens
og har derfor et fint farvespil. De
nye trægavle er tilsvarende udført
med de oprindelige udskæringer
forneden.
Moderniseringen af den smalle
verandastue, ud mod vejen, er til
gengæld ikke så heldig. Ved en
renovering ville en anden bræddeog vinduestype passe bedre til det
øvrige. En anden farve ville heller
ikke skade.

Pladen, der
er opsat på
ejendom
men er
desværre
Ikke synlig
fra Strand
vejen.
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Kommuneatlas 2000
og fremtiden
Ifølge Helsingør Kom
muneatlas
2000
er
stuehuset
klassificeret
som
"middel
be
varingsværdig”. Øvrige
bygninger
er
slet
ikke klassificeret, da
man kun i begrænset
omfang vægter alder og
bygningers
historiske
betydning.
Trods det at den
tidligere
stald
og
vaskehus ikke er erklæret
bevaringsværdig, ville
det være et (medicin)
historisk og kulturelt tab
for Espergærde, såfremt
en kommende ejer ville
nedrive sidebygningen,
hvor Finsen gjorde sine
første iagttagelser, der
førte til uddeling af
nobelprisen i 1903.
Afslutningsvis
vil
jeg derfor håbe, at
kommende
ejere
vil fortsætte med at
vedligeholde og ud
vikle
ejendommen,
så den kan bevare sin Facaden med terrassen.
"mystiske" og historiske
tiltrækningskraft
for
både
beboerne
og
forbipasserende.
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H.CAndersen og familien Grandjean
Historien om Den Collinske Gaard der blev til Grandjeans Gaard
AfJan Amt og Kjeld Damgaard

Da vi lavede research til
personerne, der havde
gæstet Grandjeans hus
på
Strandvejen
366,
fandt vi hurtigt ud af,
at de næsten alle havde
udrettet et eller andet.
Vi kunne derfor ikke dy
os for at lave en lille til
lægshistorie med fokus
på "Grandjeans Gaard"
i København, som de to
brødre Henrik og Erwin jo
bor i, når de ikke ophol
der sig i sommerboligen i Den gamle Collinske Gaard, som den så ud
indtil 1852 - set fra Bredgade.
Espergærde.
Den gamle Collinske
gård lå imellem Bred
gade 4 og Store Strandstræde i Kø
Konditor
benhavn. Ud imod Bredgade var
Christian
der en lang mur med en port midt
Frederik
på. Indenfor var der en stor gård,
Bredo
der oprindelig havde været have,
Grandjean,
men senere var blevet bebygget
ihvisbutik
med en bygning, hvor Grandjeans
og hjem H.
boede på 1. sal, medens bageriet
C Andersen
var i stuen.
varenflitBaggrunden for Grandjeans be
tig gaest.
kendtskab med H. C. Andersen var
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det konditori, som Grandjean havde
overtaget i denne gamle bygning
allerede i 1852. På den tid kaldtes
bygningen "Den Collinske Gaard",
da den havde været i familien Col
lins eje gennem over 100 år.
1 konditoriet kom mange person
ligheder fra bl.a. det Kgl. Teater på
Kongens Nytorv - men også malere
og andre kunstnere. H. C. Andersen

"Grandjeans Gaard" som den ser
ud i dag - her fotograferet fra Store
Strandstræde-siden.

var gammel kunde i butikken og
svendene kaldte ham altid "den
lange søndagsstudent". H. C. An
dersen blev således en god ven af
familien Grandjean - og det menes
da også, at det lykkedes H. C. An
dersen at få et gratis måltid mad i
ny og næ i det grandjeanske hjem.
Den 22. december 1853 kunne
konditor Christian Grandjean hol
de rejsegilde på sin nye gård ved
Bredgade og Store Strandstræde i
København. Med til rejsegilde var
digteren H. C. Andersen, der til lej
ligheden havde skrevet denne sang
på melodien "Vi Sømænd gjør ei
mange Ord":

"Fra gammel tid en Gaard her stod
nu er den "gamle Minder",
men paa dens Grund, og den er god,
en ny man oprejst finder;
vi rejste den med Kransen paa,
vi ti! den Fest os samle.
Du nye Gaard! Gid Lykken maa
bo her, som i den gamle
Gid meget godt og dygtigt ske
i dette Hus vi satte!
Gid Fremtids Børn maa paa det se
som en af Byens Skatte,
som mærkeligt i mer end Grund,
saa at derom man sjunger!
Og nu fra Hjerte og Mund
vort Hurra for det runger!”
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Barndomserindringer
fra Marianelund Kro
- i 1880’erne og 1890'ernes tid
Erindringerne er fortalt af
min morfar, Svend Georg
Waldemar Stahlhut f.7/41873 d.7/11-1948.
Min mormor, Eleonora Chri
stine Stahlhut f.24/10-1884
d.15/8- 1954, har skrevet
erindringerne ned i en regn
skabsbog med blyant, så det
har været lidt vanskeligt at
tyde. Der er dog kun ét sted,
hvor jeg har måttet opgive.
Det er mærket med ... .Jeg
har brugt nutidig retstav
ning og sat manglende tegn,
men sproget har jeg ikke
ændret på. Da jeg ikke ejer
nogle fotografier af min mor
far som barn, harjeg valgt to
ungdomsbilleder.
Vibeke Stahlhut Barder.

Waldemar Stahlhut som 18-årig.
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Waldemar Stahlhut (nr. 2 fra venstre) ses hersom bagerlærling hos bagerme
ster Otto Stricker i Strandgade i Helsingør omkring 1890.

Til mine bedste minder hører så af
gjort de årligt tilbagevendende kon
gelige jagter i skovene omkring Marianelund.
Dagen før jagten var der travlhed
både ude og inde, og vi børn måtte
hjælpe til efter evne. Alle havens
gange og pladsen foran hovedind
gangen skulle være fint nyrevet, og
spisesalen blev pyntet med blomster
og flag, alt skulle være så smukt som
muligt.

Straks om morgenen på selve jagt
dagen kom først ....jægerne med 2
vogne helt fulde af jagthunde, der
næst kom køkkenvognen med al ser
vicet og maden , som så blev tillavet
og arrangeret i køkkenet. Til sidst
kom så hele kortegen af vogne hver
forspændt med fire pragtfulde heste
med alle de kongelige jagtherrer rul
lende op foran hovedindgangen. For
uden kong Chr.9. var også den rus
siske kejser med samt kong Georg af
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Bygningen blev bygget i 1789 som bolig for fhv. skovrider Munckeberg og blev
kaldt Munkelund. Senere blev ejendommen opkaldt efter Mariane Dodt - og
kom til at hedde Marianelund. Bygningen her brændte i1937, men genopførtes.
Grækenland samt flere udenlandske
fyrster og prinser og vore egne dan
ske prinser og prinsesse Marie, som
var en meget ivrig jæger.
Over indgangen hang der et kæmpe
russisk flag og ved hver side et Dan
nebrog. Herved døren stod min fader
i sit stiveste puds og modtog sine høje
gæster. Jeg kan huske, at jeg engang
efter en sådan jagtfrokost havde den
ære at vise en del af de kongelige
gæster rundt, deriblandt prinsesse
Marie, på hele Marianelund.
Ved selve jagten var jeg og mine
brødre med som klappere. Engang
stod kongens jæger ved siden af kej
seren og ladede geværet for ham, og
kejseren fik øje på et dyr og havde
allerede lagt bøssen til kinden for
at skyde efter det. Da kom pludselig

en af klapperne frem bag diget lige
i skudlinien, i samme nu slog jæge
ren til kejserens arm, så skuddet gik
i luften. Kejseren viste senere sin
taknemmelighed overfor jægeren for
hans resoluthed, som måske frelste
klapperens liv, ved at skænke ham et
kostbart guldur med inskription.
Efter jagten blev dyrene gerne lagt
til parade ved Holstenerhuset. Da
stod kejseren selv og var med til at
sortere vildtet. Så let som ingenting
tog han da et dyr blot med den ene
hånd og kastede det hen på sin plads.
Fra en af disse jagter kan jeg hu
ske en lille tragikomisk episode. Det
var nu for længst afdøde skovrider
Schack, som boede på Valdemarslund og var nabo til Marianelund.
Han gik med paryk, da han var om-
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Ikke mindst frigravningen af Gurre Borgruin fik stor betydning for den nær
liggende Marianelund Kro, hvor gæsterne jo kunne både få mad, drikke og
overnatning. Maleri af Christian Bertelsen, 1879.

trent skaldet. Engang da jagten var
forbi, og han sagde farvel til kong
Chr.9. og tog sin kasket dybt af for
kongen, fulgte parykken med og da
lede stille ned foran kongens fødder.
At den gode skovrider blev en smule
forfjamsket over uheldet, var jo ikke
så sært. Samme paryk bragte ham
også i forlegenhed ved en anden lej
lighed. Det var ved en festlighed på
Marianelund, hvor dansen gik lystigt.
Da så man pludselig skovriderens
paryk hænge og dingle under hæn

gelampen. Idet han dansede hen un
der den, havde lampen berøvet ham
hans hoved prydelse.
At latteren ved dette syn brød løs
over hele salen, kan man nok tænke,
men skovrideren sagde
bare:" Hov, død og pine, den kan
jeg skam ikke undvære" og fik hurtigt
sat den på plads igen.
Det hændte også om sommeren, at
de kongelige med deres gæster kom
kørende fra Fredensborg på udflugt
ned til Gurre Sø og ruinerne. Lige ved
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Digteren og måleren Holger Drachmann var en flittig gæst på Flaria nelund Kro. Foto fra ca 1890.

disse boede dengang en gammel
kone, Mor Inger kaldet, som havde
opsyn med ruinerne. Hende besøgte
da gerne de kongelige, og prinsesse
Marie måtte engang med ud i hendes
køkken og smage på øllebrøden, som
hang i den trebenede gryde over ild
stedet. Mor Inger kom altid bagefter
glædestrålende op på Marianelund
for at få vekslet den hundredekrone
seddel, som hun havde modtaget i
entré af de kongelige.
Det var en stor tid dengang i fir

serne og halvfemserne for Mariane
lund, det blev meget søgt. Ganske
vist var der ikke noget, der hed biler
dengang, men folk kom jo særligt om
sommeren kørende langvejs fra i cha
rabanc og flotte kareter og heste med
sølvpletteret seletøj. Der var en køren
ud og ind af gården hele tiden. Fra
haven lød børnenes glade latter, og
i den tilstødende skov sværmede de
unge. Der kom tit besøg af skoler og
foreninger fra de omliggende byer,
og der var altid travlhed særligt om
søndagen, så vi børn måtte hjælpe
til, hvor vi kunne. Det hændte tit, at
der uventet kom et stort selskab, som
ønskede at spise, og min mor skulle
så have maden færdig, medens de
spadserede en lang tur i skoven. Da
var det ikke altid, hun havde alt,
hvad hun skulle bruge, så måtte en
af os drenge af sted til Helsingør ef
ter det. Så gik det alt hvad remmer
og tøj kunne holde i løb både frem og
tilbage, der var jo ingen cykler den
gang. Når det var varmt, var det en
streng omgang, men det gjaldt jo om,
at gæsterne ikke skulle vente på ma
den.
Mange kendte skuespillere, kunst
nere og forfattere besøgte dengang
Marianelund i deres ferie, og da var
det ofte samlingsstedet for mange
glade fester. Blandt andet var Hol
ger Drachmann en ofte tilbageven
dende og skattet gæst. Han elskede
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Interiør fra Marianelund Kro fotograferet i 1916.1 store træk var det også så
dan kroen så ud på den tid hvor Waldemar Stahlhut var ung - og hvor familien
Stahlhut var ejer og gæstgiver på stedet.
egnen ved Gurre, og under sine lange
spadsereture, som han ofte foretog
allerede ved 4-tiden om sommermor
generne, blev mange af hans digter
værker til. Han var kendt og afholdt
af mange dernede omkring og vandt
sig mange venner. Hver gang det
spurgtes, at Holger D. opholdt sig på
Marianelund, så strømmede folk til,
og han blev altid midtpunktet ved
festlige sammenkomster og var da

gerne den gladeste blandt de glade,
hvilket blandt andet engang gav sig
udslag i, at han, da der blev danset,
midt i en munter hopsa sparkede så
kraftigt ud mod kakkelovnen, at den
med et brag lagde sig til hvile på gul
vet, medens en sky af sod spredtes ud
i salen.
En anden gang havde Holger
Drachmann inviteret en kreds af sine
venner, mest borgere fra Helsingør, ud
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Indtryk fra Maria nelund Kro i 1916. Man ser "døgnbrænderen" - som kakkel
ovnen blev kaldt, fordi den gav varme til krostuen døgnet rundt.

til Marianelund til middag. Gæsterne
mødte fuldtalligt op. Maden og vinen
var god, stemningen blev høj, og der
blev holdt mange gode taler og druk
ket mange skåler. Til sidst rejste Drachmann sig op og sagde: "Ja, kære ven
ner, nu har vi jo haft en dejlig aften
og moret os glimrende alle sammen,
og det var jo det, der var hensigten
med min invitation, men nu om lidt
så kommer tjeneren med tallerkenen,

og så vil nok enhver betale for sig."
Gæsterne kiggede først lidt flade på
hinanden, men så brød munterheden
løs, og man morede sig over Holger
Drachmanns påfund, men man havde
jo, som han sagde, haft en dejlig af
ten, og man betalte med godt humør
endda med rigelige drikkepenge til
tjeneren.
Også studenterne fra København
besøgte Marianelund, og en aften gik
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Marianelund Kro havde før branden i 1937 også sidelænger bl.a. med bebo
else for de ansatte.
de med brændende fakler i procession
ned til Gurre Vang og sejlede på søen,
og kl.12 om natten stod de på ruiner
ne og sang om Gurre og "Jeg tror, der
er skønnest i Danmark".
Også skovauktioner blev holdt på
Marianelund den gang. Så kom der jo
en mængde besøgende. Blandt man
ge andre købere ved disse kom også
kulsvierne kørende for at købe brænde
til deres kulsvidning. Bag efter holdt
de gerne længe ud ved kortspillet og
de små kaffeknægte, det blev ikke
sjældent ud på morgenen den næste
dag, førend de rullede hjem igen.

Også store politiske møder blev den
gang holdt på Marianelund. Da gik
bølgerne ofte højt. Var en taler kommet
op på talerstolen, blev han tit afbrudt
af drøje tilråb fra modparten. Den
gang var der kun højre- og venstrefolk,
men meningsforskellighederne var vel
lige så store som nu, og passede det
ikke i modpartens kram, hvad taleren
sagde, så skreg de:" Ned med ham, vil
du (komme) ned” og ruskede i taler
stolen, men bagefter, når kampen var
endt, kunne modstanderne godt tale
sammen i al venskabelighed igen.
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6 skibe strandede på én
nat - 3 blev slået til vrag
1 oktober var det netop 100 år siden at tre skibes nav
nebrætter blev sat op på Snekkerstens havneskur.
Af Kjeld Damgaard
Natten mellem den 24. og 25. oktober
1917 blev en uforglemmelig nat for
mange søfarende. Orkanen kom ikke
uventet. Allerede et par dage før var

barometeret faldet kraftigt, og avi
serne skrev, at man måtte regne med
at en storm var i anmarch. Kl. 6 om
morgenen den 25. oktober toppede or
kanen, der kom fra syd-sydøst.
Der lå mange skibe til ankers ud for

Galeasen
"Wåtb"
strandet
lidt nord
for Snek
kersten
Kro i
oktober
1917.
Trods
rednings
forsøg
kunne
den ikke
reddes.
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Havnesku
ret med de
tre nav
nebrætter
fra 1917
øverst. Det
nederste
navnbræt
stammer
fra en
stranding i
1938, hvor
galeasen
"Nelly" af
Narstal
strandede
lige ved
Snekker
stenen.
Dette
navnebræt
emu atter
taget ned.

kysten - på Helsingør Red. Imidlertid
var orkanen så hård, at nogle skibe
ikke kunne holdes af ankeret, og da
de samtidig lå for tæt på kysten, gik
det galt.
På strækningen mellem Espergærde
og Helsingør strandede ikke færre end
seks mindre sejlskibe. De tre af dem
kom fri igen af grunden, men de tre
andre blev slået til vrag. Det var dra
matisk, men ingen menneskeliv gik

dog tabt.
Den første, der strandede var en
skonnert fra Thisted ved navn "An
nemarie". Skibet forsøgte at gå ind i
Snekkersten Havn, men sejlede på
grund tæt op ad nordre mole. Da ski
bet lå tæt ved molen og stranden kun
ne mandskabet redde sig selv i land.
To dage senere kom skibet fri ved egen
kraft, og det blev slæbt til reparation i
Helsingør.
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Her ses skonner
ten "Vestervig",
der i oktober
1917 strandede
lidt nord for
Snekkersten
Havn.

Den næste stranding skete lidt nord
for Snekkersten Kro (d.vs. Kystens Per
le). Det var galeasen "Familien Wato”,
der endte med at blive slået til vrag.
Den havde en stor dækslast af træ, der
blev skyllet over bord ved strandin

gen. Det gjorde det ekstremt farligt for
mandskabet og de fiskere, der i to om
gange fik besætningen reddet i land.
Den tredje stranding var en skonnert
med navnet "Vestervig". Skibet søgte
at komme i ly af Snekkersten Havn,
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Skonnerten
"Jernavik"
af Hel
singborg
strandet ved
Snekkersten
i 1917.

men kom så langt ind, at skibet gik
på grund. Til gengæld kunne mand
skabet selv redde sig i land, uden at
nogen kom til skade.
Den fjerde stranding var en skonnert
fra Helsingborg ved navn "Jernavik".
Skibet kæmpede som en desperat for
at komme fri af land og havde derfor
alle sejl sat i stormen. Men desværre
forgæves. Den strandede lige ud for

Stationsvejen. Ved strandingen bræk
kede skibet midt over, men da skibet
stod på sandbund, blev mandskabet i
første omgang ombord. Da det næste
dag blev et voldsomt lavvande - fordi
stormen havde blæst meget vand ud
af Øresund, så kunne folkene gå tør
skoet i land. Skibet stod imidlertid ikke
til at redde og blev efterfølgende hug
get op.

40

Denne tegning er udført af Snekkersten-kunstneren Thorvald Møller. Den viser
skonnerten "Annemarie", som søgte at komme i læ i havnen, men som stran
dede lige ved nordre mole.

Ud for Kronborg Teglgaard (hvor nu
Stubbedamsvej udmunder i Strandvej-en) strandede dernæst den hol
landske tjalk ved navn "Henrikke".
Redningsmandskab fra Helsingør fik
ved hjælp af en redningsstol reddet
besætningen i land. Skipperen valgte
dog at blive ombord.
Den sidste stranding skete ved
Espergærde, hvor en svensk skonnert
med navnet "Thyra" af Halmstad drev

på grund. Den blev senere trukket fri
af grunden.
Skipperne på de tre forliste skibe
forærede navnebrætterne til fiskerne
i Snekkersten for den store hjælp, de
havde ydet ved redningsarbejdet samt for deres store gæstfrihed overfor
de reddede besætningsmedlemmer.
Og som et minde hænger navne
brætterne endnu på havneskuret i
Snekkersten.
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Kresten Tommerup
in memoriam
Af Kjeld Damgaard
Den 21. oktober 2017 døde journalist
og lokalhistoriker Kresten Tommerup,
Damgaarden i Mørdrup.
Han var en mangeårig god ven
af Historisk Forening, hvor han flere
gange holdt foredrag, byvandringer
og ikke mindst bidrog med adskillige
artikler til nærværende blad.
Kresten huskes også som manden
bag "Mørdrup Bevaringsforening",
hvorigennem han udsendte flere skrif
ter samt bogen "Mosebyen” i 1986.
Via sit job som redaktør ved Berlingske Tidendes sektion "Boligen" udgav
han tillige i 1983 også bogen "Værk
tøjskassen", som beskrev værkstøjets
historie, samt hvordan man bruger det.
Men ikke mindst skrev han i mange
år på sit livsværk om omegnens old
tidsminder. Desværre nåede Kresten
ikke at fuldføre bogen, inden en slem
cancer satte arbejdet i stå. En gruppe
bestående af gode venner og histo
risk interesserede arbejder dog nu på
at få bogen gjort færdig og udgivet.
Kresten indså også, at han ikke læn
gere kunne klare vedligeholdelsen af

Arkivbillede
af Kresten
Tommerup
fra 1978 da han blev
redaktør af
tillægget til
Berlingske
Tidende
Damgaarden i Mørdrup - og kort før sin
død fik han iværksat, at ejendommen
blev sat til salg.
Dermed slutter et langt og væsentligt
kapitel i Mørdrups nyere historie. Kre
sten kæmpede ikke bare for at Dam
gaarden skulle få sit oprindelige udse
ende igen - men også for at landsbyen
som helhed blev bevaret.
Det bliver derfor et stort savn, at
Kresten ikke længere kan bidrage til
lokalsamfundet med sine intelligente
og vidende kommentarer og indsatser.
Egebækken har valgt at hædre Krestens minde med gengivelsen af en
artikel, som Kresten første gang skrev
i 1989. Den handler om Søbækhuset,
som oprindelig også var en del af Mør
drup - se de følgende sider...
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... DU GJØR BEST, OM DU
ADRESSERER DIT SVAR TIL
JOMFRUE CHRISTINE KØLBEL
af Kresten Tommerup

Da digteren Johannes Ewald i efter
året 1775 flyttede fra Rungsted til
»Søbækhuset« i Mørdrup, skete det
på ingen måde frivilligt. Han blev
tvunget længere nordpå, væk fra kro
en i Rungsted, hvor han ellers under
et flerårigt ophold syntes at have fået

nogenlunde bugt med den alkoholis
me, som havde været en af hovedår
sagerne til forvisningen til Rungsted.
Det var dog ikke disse periodisk til
bagevendende udskejelser, der var
baggrunden for flytningen af den
gigtplagede digter til »Søbækhuset«.
Derimod en langt alvorligere lidelse:
en lidenskabelig forelskelse, som

Kortet viser Søbækhuset placering på et kort fra 1898. Vejen der løber lige forbi
ejendommen er Stokholmsvej, der ender i Strandvejen til højre.
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havde fået Ewald til at fable
om ægteskab, eget hus og
hjem, en tilværelse hvor han
efter eget udsagn kunne
»fortjene sit Brød ved sine
Hænders Arbejde«. Hans
»formyndere«, der vel næp
pe tiltroede ham evnen til at
kunne forsørge en familie,
fik ham på det grundlag ha
stigt fjernet fra genstanden
for forelskelsen.

Tiden i Søbækhuset var
en plage!
I eftertiden kom Johs.
Ewalds to år i »Søbækhuset«
til at stå som en plage, nogle
uhyggelige lidelsens og for
nedrelsens år for digteren,
der netop havde forladt
»Rungsteds Lyksaligheder«.
Først efter to år i Mørdrups Johannes Ewald er her malet af kunstmaleren
"udlændighed" fik Ewald Wilhelm Marstrand omkring 1780.
atter i 1777 lov at vende (Maleri tilhørende Frederiksborg-Museet)
tilbage til København, hvor
han i de nærmest følgende
inddlogeret hos ridefogeden på Kroår - trods tiltagende sygdom - ople gerup, Herman Lem og hans familie?
vede beundringen, anerkendelsen og
Eller var det Ewalds eget opgør med
respekten.
»formynderne« i København - og med
Men var det egentlig en lidel sig selv - der blev af gørende for, hvil
sens periode, der indledtes for den
ket skær opholdet i Mørdrup også si
da 32-årige digter, da han i efter denhen kom til at stå i - for ham selv,
året 1775 akut blev flyttet fra kroen
hans venner og den voksende kreds
i Rungsted til den lille trelængede af beundrere?
gård ved Stokholmsvej i Mørdrup,
En ting står imidlertid fast: Johs.
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Rekonstruktion af »Søbækhuset«s bygningshistoriske udvikling, således som
den kan aflæses gennem ejendommens brandtaksationer fra sidst i 1700-tallet op til vor egen tid, sammenholdt med senere tegninger og fotografier. De
mest fyldige oplysninger om bygningernes indretning har vi fra en brandtak
sation, der blev foretaget i 1840. Den helt eksakte rum fordeling i ejendommen
er dog behæftet med en ret stor grad af usikkerhed.
(Tegning: Kresten Tommerup, 1989).

Ewald selv nærede ikke efter ophol
det i Mørdrup aversioner mod sine
værtsfolk i »Søbækhuset«. Tværtimod
optog han dem af egen drift på en
liste over nære venner og øvrige be

kendte, som efter hans mening burde
have tilsendt frieksemplarer af det
nye litterære tidsskrift, »De Fremme
de«, han på et tidspunkt planlagde.
Men et må vi erkende: Søbækhuset
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Dette maleri viser Søbækhuset, som det så ud da ejendommen blev malet i
august 1895. Forandringerne på stuehuset i baggrunden var små i forhold til
den tid, hvor Johannes Ewald boede her. Maleren var Johannes Wittendorf.
(Maleri i privateje).
fik aldrig den placering og betydning
for Ewald, som Rungsted havde haft.
Hvor ville vi ellers gerne have vidst
mere om egnen set gennem digterens
øjne. Hvor ville vi gerne have haft et
Søbæk-digt i stil med »Rungsteds
Lyksaligheder«.

Søbækhusets placering
Hvor lå egentlig dette sagnomspund
ne »Søbækhus«? Hvad var det for et

hus - og hvad blev der siden af det?
Vi er så heldige, at ejendommen er
indtegnet på et matrikelkort fra 1906,
som umiddelbart kan sammenlignes
med et moderne kort. Herved afsløres
det, at den trelængede gård, som »Sø
bækhuset« i hvert fald var på Ewalds
tid, lå lige bag den nuværende gule
udlejningsejendom ved Stokholms
vej, der bærer på det mistrøstige øge
navn »Sing Sing«. Her lå »Søbækhu-

47
Tegningen forestiller
stuen i Søbækhuset gengivet som skitse af
Valdemar Neiiendam
i 1906.
Med lidt god vilje kan
Johannes Ewald godt
indplaceres i denne
stue...

set«, helt nede ved selve Søbækken,
der stadig på dette sted passerer gen
nem nutidens villahaver i en åben,
stenkranset rende. Ejendommen gik
til ved en brand i 1907, men helt
frem til det tidspunkt fremstod den
stort set uforandret siden Ewalds tid,
opført i overkalket bindingsværk og
med stråtag. Vi har heldigvis bevaret
såvel enkelte fotografier som tegnin
ger fra tiden lige før branden, såle
des at vi kan fornemme under hvilke
forhold, det var, digteren opholdt sig
i Mørdrup.

En liden græsmølle
Af en beretning fra århundredskiftet
fremgår det ligeledes, at der helt frem
til branden i gårdens sydlige længe
sad en bjælke med indskriften »NJ.S.

1753« (NJS for Niels Jensen), i sig selv
et bevis på, at gården kun havde un
dergået få forandringer siden Ewalds
tid. Vi ved også, at »Søbækhuset«
oprindelig var en vandmølle, »en li
den græsmølle«, som det hedder i
nogle dokumenter fra slutningen af
1600-tallet. Betegnelsen »græsmøl
le« dækker over, at møllen ikke hav
de tilladelse til at arbejde året rundt,
måske fordi opstemningen af vandet
i mølledammen gav oversvømmelser
på markerne og engene i nærheden.
Endnu på Ewalds tid var der mølleri
virksomhed i »Søbækhuset« i form af
et såkaldt »stampeværk«.
Vi kender »Søbækhuset« i de allerældste dokumenter, vi har bevaret,
som »Sobeckis Mølle« - og vi ved, at
den oprindelige vandmølle gik til un-
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Et af de få fotografier af Søbækhuset, taget kort inden den trelængede gård
nedbrændte i 1907. Der var tale om en typisk sjællandsk gård med overkalket bindingsværk, træbeklædte gavle og stråtag. Til højre ses den nu sløjfede
oldtidshøj (formentlig fra jernalder), som forsvandt omkring 1940.1 forgrun
den anes den daværende Stokholmsvej.
der svenskernes besættelse af landet
1658-59, da svenskekongen Gustaf
Adolf krydsede de tilfrosne bælter
med sin hær - for, da den endelige
sejr over »arvefjenden« syntes inden
for rækkevidde, at tabe alt ved stor
men på København.
Der var ikke meget tilbage af Sobæk Mølle, da fjenden forlod landet.
»Ganske ruineret, nedbrudt, øde - og

intet sået dertil,« hedder det lakonisk
i en statusrapport om »Søbækhuset«
efter svensketroppernes besøg.

Hvorfor Søbækhuset?
Men hvordan kan det egentlig være, at
det blev »Søbækhuset«, der blev valgt
som opholdssted for den syge - og for
elskede - digter, da hans »formyndere«
skulle have ham væk fra Rungsted?
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Forklaringen er åbenbart, at det
var lidt af et tilfældighedernes sam
mentræf. Den unge Frederik Moltke,
der står som en af Ewalds »velynde
re«, siden Ewald en overgang havde
været lærer for ham, og som senere
blev geheimeminister (statsminister),
havde en sekretær ved navn Frederik
Kølbel. Moltkes søster var enke efter
ejeren af Krogerup gods, Frederik von
der Maase (der var død året før Ewald
kom til Mørdrup), og her på Krogerup
var Herman Lem ridefoged. Herman
Lem var ydermere gift med Frederik
Kølbels søster, ligesom både madam
Lems mor og hendes 10 år yngre sø
ster boede hos familien Lem i »Søbækhuset«.

Ridefoged Herman Lem
Herman Lem var ud af simpel bon
destand, men han havde gradvis
arbejdet sig opad i »systemet« fra al
mindelig tjener til ridefoged på Kro
gerup (hvad han blev 1760). Og han
må have udført sit arbejde tilfredsstil
lende, for 1767 får han - som en af de
første overhovedet her på Sydkysten,
arvefæsteskøde på »Søbækhuset« af
Krogerups ejer, »som Erkendtlighed
for Flid, Troskab og Konduite«. Det
skete på trods af, at gården på det
tidspunkt stadig var beboet af fæste
bonden Niels Jensen, som udover af
Søbækhusets beskedne landbrug er
nærede sig af et mindre savskæreri,

formentlig drevet ved vandkraften fra
den genopbyggede vandmølle.
Først 1771 døde Niels Jensen, hvor
på Herman Lem flyttede ind på gården
med sin kone, Anne Dorothea Kølbel.
Parret var blevet gift samme sommer,
og med ind i huset flyttede som nævnt
konens søster og deres gamle mor samt en møllersvend.
Det ser ud til, at Johs. Ewald trods
sin vel ganske forståelige nedtrykthed
ret hurtigt får et rimeligt forhold til
sine værtsfolk - og måske ikke mindst
til den jævnaldrende Dorothea Christi
ne Kølbel. Hun på sin side har vel dår
ligt kunnet undgå at føle medlidenhed
med den kun 32-årige digter, der sin
unge alder til trods ofte var så plaget
af gigtsygdommen, at han ikke var i
stand til at forlade sengen.
At der har bestået et særligt tillids
forhold mellem Johs. Ewald og ma
dam Lems yngre søster, kan vi læse
ud af et brev, som Ewald skriver til sin
nære ven, Peter Mathias Spendrup,
den 13. februar 1776. Ewald var kon
stant i pengeforlegenhed (bl.a. fordi
formynderne sørgede for, at alle hans
indkomster gik til dem for at undgå, at
han havde for mange penge mellem
hænderne, når trangen til spirituøs
selskabelighed meldte sig).

Jomfru Kølbel
Alt tyder på, at hans post af samme
grund allerede i Rungsted var blevet
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»censureret«. I det mindste tror Ewald
det, idet han skriver:
»Du gjør best, om du adresserer
dit Svar til ]omfrue Christine Kølbel i
Tipperups Mølle eller Soebechshuus
Mølle, eller SoeMøllen hvilket du be
hager, og trykker et andet Signet, end
dit PS. derfor, thi man kjender det...«
Man kan næsten se den 32-årige
ugifte jomfru Kølbel komme ind til
den sengeliggende Ewald med svaret
(måske indeholdende de tre rigsdaler,
Ewald havde efterlyst i sit brev) skjult
under forklædet, så ingen af husets
øvrige beboere skulle blive klar over
»sammensværgelsen« dem imellem.

Bekendtskaber i omegnen
Ewald var imidlertid ikke konstant
bundet til sengen. 1 perioder færde
des han i omegnen, kom bl.a. ofte
hos herskabet på Krogerup, ligesom
vi må formode, at han har været en
hyppig gæst i præstegården i Tikøb
hos provst Rasmus Garboe, der sin
høje alder til trods stadig var i stand
til at indgå i en alvorlig teologisk dis
put om livet, poesien - og døden.
Efter Ewalds død 1781 betegner
Garboe ham i et brev som »min gamle
Sogne Mand og Ven«. »Hånd var stor

Wickedes karakteristiske Ewald-silhouet, således som den kendes fra
Frederikke Bruns stambog.
Poet, men ikke Prophet« er Rasmus
Garboes karakteristik af digteren.
Hvad angår digterens færden på de
bonede gulve på Krogerup ved vi, at
han undertiden har deltaget i festlige
sammenkomster på godset, sandsyn
ligvis når også Frederik Moltke var
på besøg, hvilket skete hyppigt. Der
foreligger indtil flere lejlighedssange
fra Ewalds hånd, som er skrevet til
fødselsdage på godset, bl.a. digte
på både tysk og dansk til general-

Wilhelm Marstrands kendte maleri af ungdomskæresten Arendse Hulegaards
sidste besøg hos den sengeliggende Johannes Ewald under hans ophold i
Rungsted. Det var altså kort tid, før han blev sendt nordpå til Mørdrup.
Men mon ikke omgivelserne har lignet forholdene i Søbækhuset?
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inde Elisabeth Moltke (Frederik Moltkes mor) på hendes fødselsdag Skt.
Hansdag både i 1776 og 1777. Sidst
i januar 1777 opførtes endvidere på
Krogerup et lille teaterstykke, som ri
meligvis var iscenesat af Ewald og i
hvert fald afsluttedes med en af ham
på tysk forfattet festsang.

Kongesangen bliver en realitet
Blev det ikke til nogen digterisk hyl
dest til Søbækhuset og de lokale om
givelser, blev perioden i Mørdrup på
anden vis digterisk et nyt gennem
brud for Ewald - efter den første tids
opslidende selvransagelse, mismodet
og de hadske udfald mod »formyn
derne« med Ewalds mor og Trinitatis
kirkes præst, pastor Schønheyder,
i spidsen. Det er her, hans religiøse
anfægtelser kulminerer - og forlø
ses, som det bl.a. kommer til udtryk
i oden »Til Sielen« med den afslut
tende, bekendende linie: »Stor er den
Aand, der opløfter Faldne«.
Det var også her, han skrev digtet
»Til min Moltke«. Det var muligvis
også her - eventuelt under en af de
mange samtaler hos provst Garboe i
præstegården i Tikøb - at Ewald hørte
om den dramatiske stranding i 1774
i Hornbæk (hvor Garboe også var
præst), som få år senere skulle danne
grundlag for syngespillet »Fiskerne«.
Det er herfra, vi har hentet »Kong
Christian stod ved højen Mast« - med

en enkelt modifikation: Ewald skrev
»Svenskens hjelm og hjerne brast«.
Under skandinavismen i 1800-tallet
ændredes det til det mellem broder
folk mere uskyldige »Gotens«.

Flere værker fra tiden
Fabel-digtet »Eseiet og Bonden«, et
spark til Ewalds evige »plageånder«
i København og samtidig en digterisk
leg med døden som udfrielse, stam
mer også fra tiden i Søbækhuset, som
det er tilfældet med naturstemnings
digtet »Vinteren«:
Jorden synes bag sit Siøer
Stiv og dorsk og grim af Alder Løvet bruunes, krummes, falder Græsset guulnes, heldes, døer Søen hvidnes, hærdes, fryser Bække sagtner, standse, staae Er det vel at undre paa
Om min stakkels Muse gyser.

Det er nok naturstemning, men det
er naturen brugt som en afspejling af
Ewalds eget indre, som »Rungsteds
Lyksaligheder« for så vidt også er det.
1 øvrigt forbløffes man over her - i
digtets to afslutningslinier - at møde
en næsten Jens August Schadesk fan
denivoldsk »venden det hele på ho
vedet«, 200 år før Schade.
Vi kan så i al vor lokalpatriotisme
ærgre os over, at årene i »Søbæk
huset« for Ewald så udpræget var
en selvopgørets tid. Det var ikke en
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teråret 1775 - omtrent samtidig
med at Ewald kom til Mørdrup,
havde en kreds af hans beun
drere stiftet »Det danske Litte
raturselskab«. Endnu mens han
boede i »Søbækhuset«, blev han
desuden udnævnt til selskabets
første æresmedlem. Blandt lit
teraturselskabets første medlem
mer var også Ewalds gode ven,
den senere statsminister Frederik
Moltke.
1943 rejstes en mindesten for
Ewald og hans toårige ophold i
»Søbækhuset« ved det lille an
læg på hjørnet af Stokholmsvej
og Ewaldsvej i Mørdrup, tæt på
Søbækhusets oprindelige belig
genhed. Stenen, der er udført
af billedhuggeren Carl Otto Jo
hansen, Gurre, blev rejst med
Mindestenen på den plads den blev opsat
den unge, entusiastiske lærer
på i 1943. Den er siden flyttet nogle meter
Arne Meyling som primus motor.
væk fra Stokholmsvej. Stenen er hugget af I disse år opbyggede han sam
billedhugger Carl Otto Johansen.
tidig sin pædagogisk-historiske
samling på Espergærde Skole,
sindstilstand, der opfordrede til intens
naturlyrik, men lad os gå ud fra, at den samling, der nu udgør grund
det til gengæld var her, grundstenen stammen i Flynderupgaard Museet.
til »Kong Christian« blev lagt - midt Det var et lokalhistorisk arbejde, der
mellem Sydkystens bønder, fiskere - foregik under mottoet »Det gælder
om at vække til eftertanke«.
og herskaber.
Det gjaldt det også om for den gigt
krummede
Johs. Ewald, da han først
Anerkendelsen
havde fundet sig selv under opholdet
Og allerede under opholdet i »Søi »Søbækhuset«
bækhuset« begyndte anerkendelsen

at strømme imod Johs. Ewald. 1 ef
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FOR 100 ÅR SIDEN:

Kirkeministeriets forslag
blev fejet totalt af bordet
af Kjeld Damgaard

Egentlig begyndte det med sogne
præst K. E H. Kissmeyers død i januar
1917. Men man kan godt argumente
re for, at det begyndte langt tidligere.
Allerede i 1904 eller i 1913.
Men for at forklare sammenhængen
skal vi tilbage til 1868 - det år, hvor
Humlebæk Kirke blev taget i brug.
Den var nemlig i de første mange år
annekskirke til Asminderød-Grønholt
sogne. Det betød, at det var en kapel
lan, der passede kirken i Humlebæk.
11904 blev der indført menighedsråd
i de fleste danske sogne - og således
også i Humlebæk. Den første sag,
som blev taget op var udskillelsen af
Humlebæk som et selvstændigt sogn,
således at man kunne få sin egen
sognepræst.
Sagen blev støttet af den davæ
rende sognepræst Kissmeyer, selvom
det ville betyde, at hans sogn (Asmin
derød og Grønholt) ville blive mindre.
Sagen blev indsendt til det davæ
rende Kultusministerium (fra 1916

delt i et Undervisningsministerium og
et Kirkeministerium), men her kunne
man ikke støtte anmodningen, da det
ville blive vanskeligt at finde de for
nødne grundlag for lønningerne til et
kommende sognekald.
Så skete der ikke meget i sagen
førend i 1913. For at skaffe det for
nødne befolkningsunderlag, blev det
foreslået at søge forhandling med
Egebæksvang Menighedsråd om en
sammenlægning mellem de to kyst
distrikter Humlebæk og Espergærde.
Heller ikke dette forslag nød fremme
- på det tidspunkt. 1 stedet kom der
i 1914 en ansøgning fra Menigheds
rådet i Humlebæk om at oprette et
selvstændigt Humlebæk Sogn - altså
uden naboområder. Ministeriet fore
slår imidlertid at man i stedet søger
at oprette et fælles sognekald bestå
ende af Humlebæk og Nivaa kirkedi
strikter.
Menighedsrådet kunne for så vidt
godt gå med til at Humlebæk blev
slået sammen med et nabodistrikt,
men syntes bedre om idéen med at slå
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Humlebæk Kirke fotograferet omkring 1910. Kirken
blev indviet i 1868 og dækkede den østelige del afAs
minderød Sogn, men blev også populær hos en del af
den befolkning, der boede langt fra Tikøb Kirke, nem
lig beboere i Tibberup-området.

Humlebæk og Ege
bæksvang sammen.
Som begrundelse an
førtes, at afstanden
mellem
Humlebæk
og Egebæksvang var
langt mindre end
afstanden
mellem
Humlebæk og Nivaa.
Man anførte også,
at befolkningerne i
Humlebæk og Espergærde følte sig langt
mere knyttet sammen
end befolkningerne i
Humlebæk og Nivaa.
Det sidste kan man
måske også doku
mentere ved, at der
faktisk var en del fra
den sydøstlige del af
Tikøbs store sogn, der
i perioden indtil Ege
bæksvang Kirkes ind
vielse i 1897, benyt
tede Humlebæk som
sognekirke. Langt op
i 1900-tallet havde
flere
Tibberupfamilier således gravsted
på Humlebæk Kirke
gård.
Og nu når vi ende
lig frem til året 1917 helt nøjagtigt den 16.
januar. Da døde pa-
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Egebæksvang Kirke fotogrfdret kort efter århundredeskiftet, medens kirkegår
den endnu kun vor ganske lidt brugt. Kirken indviedes i august 1897, men var
indtil 1928 annekskirke til Tikøb.
stor Kissmeyer, og tiden var nu inde
til at finde en nyordning for Hum
lebæk kirkedistrikt. Den 1. februar
holdt de tre menighedsråd fra hhv.
Grønholt, Asminderød og Humlebæk
således et fællesmøde - alle tre råd
anbefalede at søge en ordning, hvor
ved Egebæksvang kirkedistrikt skulle
forenes med Humlebæk kirkedistrikt
til et nyt selvstændigt sogn.
Sagen må have nydt fremme i Kir
keministeriet, som det nu kaldtes. For
efterfølgende blev der på ministeri
ets foranledning i Helsingør afholdt

et nyt møde, hvor også Tikøb-Egebæksvang Menighedsråd deltog. Her
deltog flere kendte personer fra de tre
kirkedistrikter, bl.a. højesteretssagfø
rer Guy Shaw fra Fredensborg samt
pastor Otto Mundt fra Humlebæk.
Begge anbefalede et nyt selvstændigt
men fælles sogn bestående af Ege
bæksvang og Humlebæk. Otto Mundt
mente endda at kunne konstatere, at
der i Egebæksvang kirkedistrikt, der
jo endnu var en annekskirke til Tikøb,
var en del interesse for forslaget.
Imidlertid havde ingen rigtig spurgt
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hvad man mente om den sag i Ege
bæksvang kirkedistrikt. Det fik man
imidlertid nu lejlighed til - og med
delte enstemmigt, at der aldeles in
gen stemning var for sådan et forslag
i Espergærde-området. Tværtimod
ønskede man at Egebæksvang Kir
kedistrikt hurtigst muligt blev udskilt
som et selvstændigt sognekald med
egen sognepræst.
Ministeriet var imidlertid stadig af
den opfattelse, at det ville være en
god idé - og pålagde derfor nu sog
nepræst, provst Petersen fra Tikøb at
sammenkalde til et møde i Skotterup
Missionshus den 16. marts 1917 for
at forelægge forslaget og foretage en
afstemning for at lodde stemningen.
Menighedsrådet i Humlebæk for
søgte sig i sidste øjeblik med et til
bud, der skulle få sagen til at glide
nemmere ned i Espergærde. Man til
bød at sælge den eksisterende præ
stebolig i Humlebæk - og bygge en
ny midt mellem de to kirker.
Tikøb Sogneråd var heller ikke be
gejstret for forslaget, idet man frygte
de, at det på sigt ville kunne betyde,
at Egebæksvang kirkedistrikt kunne
blive udskilt af kommunen - og det
var der ingen, der ønskede skulle ske.
På mødet i Skotterup Missionshus
var der derfor fuldt hus. Sognets be
boere havde fulgt opfordringerne til
at møde op. Provst Petersen redegjor
de for ministeriets plan og opfordrede

de fremmødte til at tage stilling til et
fælles kapellani/sogn med deltagelse
af både Humlebæk og Egebæksvang.
Gårdejer Niels Jeppe Andersen, Mørdrup, redegjorde for, hvad Menig
hedsrådet mente om sagen, og hvad
man hidtil havde foretaget sig.
Sognerådsmedlem Hans Olsen un
derstregede, at Sognerådet støttede
oprettelsen af et residerende kapel
lan! eller selvstændigt sognekald i
Egebæksvang. Det skulle i øvrigt ger
ne ske, når Gurre Kirke stod færdig d.v.s. et års tid senere.
Alle talere - både de allerede nævn
te - samt frøken Engholm, Espergær
de, proprietær Smith, Nyrupgaard,
stationsforstander Stenderup, Snek
kersten samt lærer Nielsen, Esper
gærde, udtalte sig alle stærkt imod
en sammenlægning som foreslået.
Forsamlingen vedtog derpå en
stemmigt en resolution imod forsla
get om en sammenlægning.
Kirkeministeriet stak herefter piben
ind - og i Humlebæk arbejdede me
nighedsrådet videre med plan B: Et
selvstændigt Humlebæk Sogn. Det
ønske blev dog ikke opfyldt før end
i 1933.
Egebæksvang fik derimod en resi
derende kapellan allerede i 1918 - og
blev et selvstændigt sogn i 1928.
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FOR 100 ÅR SIDEN:

Gurre Kirke har 100 års
jubilæum i 2018
Hvordan Gurre Kirke blev en realitet
Af Kjeld Damgaard

Det store Tikøb sogn havde allerede i
1500-tallet fået en annekskirke i Horn
bæk. Denne eksisterede side om side
med sognekirken i Tikøb - som oftest
passet af en kapellan, som fungerede
som en slags hjælpepræst.
11887 blev Hornbæk-Hellebæk sogn
selvstændigt med sin egen sogne
præst. 11897 fulgte Egebæksvang Kir
ke efter, men i de første godt 30 år som
annekskirke med tilknyttet kapellan.
Men befolkningsudviklingen fortsat
te og selv med det meget reducerede
sogn, så var der stadig interesse for at
få bygget endnu en kirke i den østlige
del af Tikøb sogn. Tanken opstod sik
kert tidligere, men det var først i 1906,
at der for alvor kom gang i sagen.

En lokal kreds af beboere
l november 1906 samledes en stor
gruppe lokale interesserede i Gurre
Skole. De var indbudt af en kreds, der
ønskede, at der blev arbejdet for at

bygge en kirke i Gurre. På mødet var
der selvsagt stor interesse for sagen,
og der blev nedsat en komité, som
skulle arbejde videre for sagen. Med
lemmerne var husmand Niels Henrik
Andersen, parcellist J. P Andreasen og
gårdejer Jens Nielsen, alle af Gurre.
Desuden tømrersvend Karl Andersen,
husmand Jens Jørgensen og gårdejer
Christian Hansen af Rørtang. Endvi
dere gårdejer Niels Henrik Nielsen og
gårdejer Rasmus Nielsen af Øerne. Og
endelig stationsforstander Hansen,
Kvistgaard og gårdejer Lavrits Kri
stensen af Horserød.

Indsamlingen påbegyndes
Formand for komitéen blev gårdejer
Rasmus Nielsen fra Øerne, og med
ham i ledelsen i alle årene arbejdede
komiteen allerede fra 1907 målrettet
frem mod at skaffe så mange penge til
byggeriet, at det kunne gå i gang. Det
var også en lakmusprøve på, om de
lokale beboere rent faktisk ville støtte
projektet. Det viste sig, at det ville de
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gerne, men oveni det kom
der pæne bidrag fra uven
tede kanter, bl.a. et stort
bidrag fra kong Frederik 8.
samt fra provst P E. Biuhme
i Tikøb.
1 1910 havde man såle
des fået lovning på bidrag
for i alt 6.000 kr. - og det
var egentlig nok til at man
opfyldte ministeriets krav
for at få statstilskud til byg
geriet.
Så kom 1. verdenskrig, der
på mange måder sinkede
sagen - og det stod klart, at Gurre Kirke, der blev indviet ijuni 1918 er her
der dels var kirkebyggerier malt af kunstmaleren Mogens Gad. Kirken er
andre steder i Danmark, der stadig annekskirke til Tikøb.
stod først i køen, dels skulle
være tale om en afslutning
på krigen, før bevillingen til Gurre ville Christian Hansen, Ørnholm, tilbød et
blive givet. I sommeren 1916 stod det stykke jord til kirken. Men det, der
imidlertid klart, at Gurre Kirke allerede blev det afgørende, var Tikøb Sognestod for tur til at blive den næste, der raad, der bevilligede et areal såfremt
man kunne finde en ordning vedr.
kunne få en bevilling.
afløsningen af Gurre Skolelod. Enden
på den sag blev, at Tikøb Sogneraad
Kirkens placering
Egentlig var det komiteens mening at afstod jorderne til staten mod at staten
placere kirken på eller ved den gamle til gengæld afgav et stykke jord af Ny
kirkeruin i Gurre - kaldet Set. Jakobs rup Hegn til byggeplads for den nye
Kapel. Imidlertid fandt man, at en pla kirke og kirkegård. På det areal, som
cering tæt ved den daværende Gurre staten overtog, byggedes i 1925 skov
Skole ville betyde en mere central pla løberstedet "Spidsbjerghus".
Hermed var der åbnet for, at kirken
cering for kirkedistriktet. Og her var
der så også hjælp at hente fra forskel endelig kunne blive en realitet - især
lig side. Dels forlyder det, at gårdejer fordi der på samme tid indløb et par
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store bidrag til byggeriet. Fra prins
Georg af Grækenland kom der således
1.000 kr. (svarende til ca. 5 måneders
løn for en arbejdsmand) og fra kam
merherre Hennings 100 kr.

Arkitektens erindringer
Kirkens arkitekt blev udpeget til at
være Carl Brummer, som pastor Kaae
i Tikøb havde kendt fra sin tid i Rys
linge. Han har i sine erindringer bl.a.
skrevet følgende:
" 11918 skulle Gurre Menighed have
sin egen Kirke. 1 den Anledning blev
jeg sat stævne i Gurre for at se på et
Areal, som en Gaardmand i Menighe
den ville skænke til Byggegrund til
Kirken. Den laa i en Sænkning nær
Nyrup Hegn. Jeg mødtes dér med
Præsten, Menighedsraadet og Gaardmanden. Præsten var lidt forsinket, og
da vi stod ventende hørte vi paa Af
stand et stærkt Skænderi. Kaae kom
ifølge med Bygningsinspektør Ludvig
Knudsen, som havde tilbudt at tegne
Kirken gratis; hans Tilstedeværelse
var imidlertid i Virkeligheden rent pro
forma, da man netop ikke ønskede at
han skulde bygge Kirken, fordi de Kir
ker han havde bygget i Espeiqæxte.
og Vedbæk, fandtes at være af ringe
arkitektonisk Værdi. Knudsen var op
hidset over at høre at jeg var tilstede
og erklærede strax at vilde ikke kon
kurrere med en tidligere Elev - det
Elevskab var nu saa som saa, jeg hav

de som ganske ung tegnet hos ham et
Par Maaneder, men fandt det utilfreds
stillende for min Udvikling.
Da vi staar nede i Sænkningen og
ser paa den paatænkte Byggegrund,
søger mit blik op til Højdedraget i Sko
vens Udkant og den Tanke kommer til
mig, at her i Danmark har vi altid lagt
vore Kirker i Højdepunkter, og jeg si
ger da: »Naar man kommer ad Hoved
vejen dér, pegerjeg, vil man naar Kir
ken ligger her, komme til at se nedpaa
den, men man skal se op til en Kirke!«.
Den Tanke greb Pastor Kaae med stor
Varme, mens Bønderne som skulle
levere gratis Kørsel af Materialer, saa
lidt sure ud. Heldigvis sejrede Kaae,
og jeg fik stærk støtte af Formanden
for Menighedsraadet, Direktør Johs.
Borch som var levende interesseret i
Kirkens Opførelse. Nu gjaldt det om
at faa Skovvæsenet til at afse Grunden
ved Højdedraget, det var ikke nogen
let sag, da det nødigt afgiver saa me
get som en Tomme afsine Arealer."

Finansieringen
Den gode arkitekt har imidlertid hu
sket lidt forkert. Det kan ikke have
været i 1918 at de mødtes nedenfor
Spidsbjerg Bakke - det må have været
allerede i foråret 1916, for i juni 1916
kunne komitéens sekretær F. Harms
(= den tidligere stationsforstander fra
Kvistgaard, dengang F. Hansen) no
tere i en artikel i Berlingske Tidende,
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at der heldigvis i sidste øjeblik kom
en anonym donation på 500 kr, som
gjorde det muligt at betale for det pla
neringsarbejde, som var nødvendigt
for at bygge på bakken fremfor på flad
mark.
Da man imidlertid ikke kunne vente
at få statstilskuddet det første stykke
tid p.g.a. den vedvarende krig, be
sluttede komitéen at søge selve kir
keskibet bygget som det første for
komitéens penge, hvorimod resten
(tårn, orgel, alter m.v.) måtte vente til
tilskuddet kom.
Desuden havde Tikøb Sogneraad
bevilliget 1.200 kr årligt til at lønne
en residerende kapellan ved Ege
bæksvang Kirke. Det betød i praksis,
at der så ville blive to præster til de
i alt tre kirker, hvilket vakte stor på
skønnelse, fordi det ville være en stor
hjælp i alle kirkelige handlinger i det
store sogn med en hovedkirke og to
annekskirker.
Der kom dog til at gå et års tid, inden
byggeriet kunne gå i gang. Krigen var
ganske vist ikke forbi, men bevillingen
kom alligevel. Det betød, at arkitekt
Brummer kunne tegne hele kirken på
én gang. Der var fra komitéens side
oprindelig lagt op til, at kirken skulle
have et højt, slankt grønt spir. Men
måske med inspiration fra prins Georg
af Grækenland, der formelt set ikke
havde stillet nogen betingelser for sin
gave, men dog alligevel havde givet

udtiyk for, at han ville blive overmåde
glad, såfremt kirken opførtes så den
lignede vore smukke gamle landsby
kirker med et tårn og takkede gavle.
Om dette valg skrev arkitekt Brum
mer senere:
" Vel har jeg i Gurre Kirke fulgt Tra
ditionen fra vore gamle Landsbykirker,
men jeg har ikke lavet nogen Pastiche,
jeg har søgt at bevare Aanden i den
stil hvori de er byggede, og jeg har
flere Gange oplevet, at Folk troede at
de stod foran en gammel Kirke - skønt
Stilen er saa frit behandlet. Der er i
Taarnet hverken Trappegavle eller
Blændingsinddeling, Gavlen er holdt
ganske glat og enkel, hvorved Taarnet
virker med mere monumental Kraft.
De høje Vinduer er hverken rund
buede eller spidsbuede, men lige.
Hvad der, trods denne Frigørelse, gi
ver Bygningen præg af gammel Kirke
er, tror jeg, for en stor Del Behandlin
gen af Murfladerne; de er pudset frit
i Haanden med Murske uden brug af
Retskede; dette giver Fladen Liv, Lyset
fanges paa en langt rigere og blødere
Maade."
1 maj 1918 lagdes grundstenen til
den nye kirke. Grundstenene var fire
munkesten fra den gamle Gurre Kirke
- kaldet Set. Jakobs Kapel. Og så en
delig den 9. juni 1918 kunne kirken
i Gurre indvies under festlige former.
En lang række indbudte gæster fyldte
kirken med biskop Ostenfeld i spidsen.
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Møder og arrangementer
TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2018:

Beretning om en ekspedi
tion til Nordgrønland
Et af foreningens medlemmer, Erik
Reime har tilbudt at fortælle histori

en om en kortlægningsekspedition til
Nordgrønland, som han var med på i
1976. Washingtonland var stedet, og
området ligger ca. 500 km nord for
Thule.
Erik Reime vil ud fra omkring 200 bil
leder, som er sat sammen til et Power
Point show med indlagte små filmklip
berette om turen. Foredraget vil blive
krydret med oplæsning fra Nares,
Knud Rasmussen og John Andersen.

TID OG STED: tirsdag den 23. januar
2018
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

i 1802. De to horn fra germansk jernal
der blev et symbol for den danske na
tionalromantik og de udgør emnet for
Adam Oehlenschlågers digt af samme
navn.

Denne aften vil professor ved SAXOinstituttet Ulrik Langen komme og
fortælle den spændende historie om
tyveriet af de to berømte guldhorn.
TID OG STED: tirsdag den 20. februar
2018
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

TIRSDAG DEN 20 FEBRUAR 2018:

Tyven - den utrolige
historie om manden,
der stjal guldhornene
Guldhornene blev fundet ved Gallehus
ved Møgeltønder i henholdsvis 1639
og 1734, og blev stjålet og smeltet om

TIRSDAG DEN 20. MARTS 2018:

Drukvaner i 1600-tallet
1 aften kommer forfatteren og fore
dragsholderen Martin Davidsen og
holder foredrag. Han er ansat ved Na
tionalmuseet og har skrevet en række
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bøger om 1600-tallets mennesker og
skikke.
Danskerne har altid haft ry for op gen
nem historien at gå godt til flasken.
Lyt til vaner og uvaner, drikkevaner
for høj som lav, fine og usle, soldater
og håndværkere, borgerskab og ade
lens fornemheder. Hør om en tidsalder,
hvor det var sundere at drikke øl end
postevand. Uden øl gik verden i stå!

TID OG STED: tirsdag den 20. marts
2018
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

TIRSDAG DEN 5. JUNI 2018:

Grundlovsfest
Traditionen tro er der Grundlovsfest
på Flynderupgaard i samarbejde med
andre foreninger. Det nærmere pro
gram vil fremgå af dagspressen i da
gene op til arrangementet.
Det forventes også, at borgmester Be
nedikte Kiær på vegne af Nellemannfonden vil uddele de årlige legatpor
tioner.

TID OG STED: tirsdag den 5. juni 2018
på Flynderupgaard Museet

TIRSDAG DEN 24. APRIL 2018:

Generalforsamling
1 henhold til foreningens vedtægter af
holdes der denne aften ordinær gene
ralforsamling, hvor kun medlemmer
har adgang.
Kaffe og kage i pausen på foreningens
regning.
Efter pausen vil der være et kort fore
drag, hvor Marianne Finsen Formann
vil fortælle om sin far Dr Finsen, der
virkede som læge i Espergærde i man
ge år samt om sin farfar Niels R. Fin
sen, der fik Nobelprisen i medicin og
fysiologi i 1903.
TID OG STED: tirsdag den 24. april
2018
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

SØNDAG DEN 10. JUNI 2018:

Byvandring i området vest
for Espergærde Station
Lokalhistoriker Kjeld Damgaard ta
ger deltagerne med ud på en gåtur i
den del af Mørdrup, der ligger omkring
Espergærde Station. Blandt andet vil
deltagerne høre om byggerierne i om
rådet fra 1950’erne og 1960’erne.

TID OG STED: søndag den 12. juni
2018, kl 14.00 på Espergærde Station
Vest (ved kiosken).

Portør Christensens
nebengeschæft
Portørjobbet ved Espergærde Station har næppe
givet den helt store løn. Jobbet indebar, at man fik
en fribolig ved stationen, men aflønningen gjorde
ikke nogen rige. Det var derfor ikke underligt at
portør ved Espergærde Station, Laurits Christensen
søgte andre indtægter - og hvad var mere naturligt,
end at man skulle kontakte en mand ved banen hvor man jo ankom - hvis man var interesseret i at
leje eller købe en villa i Espergærde-området...

Villa i Espergærde.

indeholdende 2 store Værelser i Stuen og
4 Værelser i Tagetagen, Veranda med
Altan, Gas og Vand, stor gammel Have,
tæt ved Station, Skov og Strand, er
umøbleret billig lilleje tor Sommeren.
Any. af Portør Christensen, Esperg. St.

ISSN: 1901-0370

Espergærde.

Villa til Sal« med 7 V. 8 Piaev.. Bad
og W. C„ samt aodc. tørre Kældere. Her
er indlast elektrisk Lys, Gas og Vaad.
Kan tiltræde« strakt eller til Foraaret.
Anvises af Partar Christensen ved Es*
oergærde Station.
Øverst annonce fra Berlingske Tidende fra
04.02.1910, nederst fra Nationaltidende den
17.10.1917 - i mange tilfælde i de år var def'Portør
Christensen” vedEspergærdeStation, som anviste.
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