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"Et fejltrin at bygge 
Søbækgaard"
Læs på side 10 Gunnar Aage Hagemanns erindringer om 
sin tid som ejer af Søbækgaard i Mørdrup. Læs også de 
to indledende artikler, der belyser historien om stedet og 
manden bag erindringerne, G. A. Hagemann.

Søbækgaards store hovedbygning, som den så ud i 1950'erne, 
da den var ejet af Københavns Kommune.

* " Øvrige artikler i dette nummer:

side 28: Historien om Nyrup Købmandshandel

side 47: Flygtningen, der blev lærer i Snekkersten
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Nødlidende museer
Helsingør Kommune har igennem de seneste årtier satset mange penge på kultu
ren - ud fra den antagelse, aten kultursatsning er med til at give en kommune liv, 
med til at tiltrække tilflyttere og turister. Satsningen på kulturværftet ser ud til at 
have båret frugt, selvom der var mange - heriblandt undertegnede - der ønskede 
lidt andre løsninger på en række områder. Eeks. var det et ønske at skabe mulig
heder for flere skibe i havnen og for at få placeret Søfartsmuseet i havneområdet. 
Begge dele er sidenhen lykkedes, og nu mangler vi blot at få de nedslidte gamle 
værftshaller udnyttet på en fornuftig måde.

Desværre har Helsingør Byråd ikke rakt hånden ud til Teknisk Museum, der med 
stor sandsynlighed nu forlader Helsingør. Og det sker med meget lidt beklagelse 
fra byrådets side. Meget mærkeligt - alle andre borgmestre ville have brækket 
højre arm for at få sådan et museum til byen.

Men generelt har satsningen på kultur været rigtig, men i det store spil har 
byrådet glemt de almindelige kulturhistoriske museer, der igennem de sidste 10- 
15 år har måttet se deres budgetter beskåret år efter år. Det betyder, at i dag 
er der alvorlig underbemanding på Helsingør Kommunes Museer - og konstant 
pengemangel. Det betyder feks. at to ud af tre ledige lederstillinger p.t. ikke kan 
genbesættes, da der ikke er penge til lønninger. Og det betyder feks. at der ikke 
længere er penge til at opsætte særudstillinger på Flynderupgaard Museet, men 
at både hovedbygningen og fiskerisamlingen står med permanente udstillinger. 
Og det betyder også at der feks. har måttet indføres relativt høje entreafgifter. 
Eeks. koster det nu 45 krat se Værftsmuseet, der hidtil har været gratis.

Det er jo en ond spiral. Der kommer færre besøgende p.g.a. entréen og de uæn
drede udstillinger - og dermed bliver det vanskeligere at overbevise politikerne 
om, at der skal tilføres området flere penge. Men endnu værre er det, at med en
tréafgifter sorterer man automatisk de personer fra, som ikke er direkte interesse
rede på forhånd. Man får ikke længere den tilfældige forbipasserende til afstikke 
næsen ind i nysgerrighed. De går forbi - og kommer aldrig igen.

Sandheden er desværre nok den, at uden de mange frivillige på området - lige 
fra Værftsmuseum over Sundtoldmarked til Erilandskulturcentret på Elynderup- 
gaard og uden de mange frivillige, der ordner arkivalier, skriver artikler og bøger, 
arrangerer udstillinger o.s.v- så havde Helsingør et af landets ringeste museums
væsener. Så måske har de frivillige gjort museumsvæsenet en bjørnetjeneste?

KD
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Gunnar Aage
Hagemanns liv
G. A. Hagemann hed Gunnar 
Aage til fornavn. Han var søn af 
G. A. Hagemann, der hed Gustav 
Adolph til fornavn. Sidstnævnte 
var ejer af Borupgaard ved Snek
kersten, medens Gunnar Aage i 
perioden 1916-38 ejede Søbæk- 
gaard i Mørdrup.

af Kjeld Damgaard

Gunnar Aage Hagemann blev født i 
1877 på den daværende Citadelsvej 
i København. Faderen var da på rejse 
i Dansk Vestindien, hvor han boede i 
Christianssted travlt beskæftiget med 
at igangsætte et nyt sukkerkogeri.

Gunnar Aage blev student i 1897 og 
fem år senere cand.polyt. - under stor 
indflydelse fra faderen, der havde 
samme uddannelse. Umiddelbart ef
ter sin eksamen blev han ansat ved 
Helsingørgades Sukkerraffinaderi i 
København, men allerede året efter 
indledte han et flerårigt udlands
ophold, som ledte ham til Colorado i 
USA, til Hawaii, Australien og Java. 1 
perioden 1905-08 var han underbe-

Gunnar Aage Hagemann (1877-1971)

styrer på faderens sukkerplantage, 
"La Grange” på Set. Croix. Han var 
allerede da blevet gift med Erna f. 
Langballe, og da han vendte hjem fra 
Set. Croix i 1908 købte familien ho
vedgården "Ristrup", som ligger ved 
Sabro vest for Aarhus.

Gunnar Aage Hagemann var gan
ske vist uddanet ingeniør, men inte-
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Hovedbygnin
gen ti! gården 
Ris trup ved 
Sabro i Jylland, 
fotograferet til 
et postkort om
kring 1915.

resserede sig mest for landbrug. Ri
strup var derfor kun den første af flere 
gårde, som Hagemann ejede gennem 
tiden.

En anden stor interesse var filateli. 1 
forbindelse med hans ophold i Dansk 
Vestindien fik han et indgående kend
skab til netop frimærkerne fra denne 
del af Danmark. Han skrev sidenhen 
et fire binds værk om både danske 
og dansk-vestindiske frimærker samt 
flere andre filatelistiske udgivelser.

Som en anerkendelse af dette ar
bejde fik han Danmarks Filatelist- 
Unions Danmarks-medalje i 1946. 
Han var desuden æresmedlem af et 
par engelske og danske filatelist-or
ganisationer. Efter hans død blev en 
del af samlingen doneret til Post & 
Telemuseet i København.

Hagemann var desuden stærkt in
teresseret i motorkørsel og var med

lem af præsidiet i Forenede Danske 
Motorejere (FDM) samt medlem af 
bestyrelsen i Kongelig Dansk Auto
mobil Klub (KDAK).

Hans baggrund og interesse for 
ingeniørfaget bragte ham også ind i 
en lang række bestyrelser, bl.a. Fin- 
seninstituttets overbestyrelse samt af 
bestyrelserne i Øresund Chemiske Fa
brikker, A/S Kryolitselskabet Øresund, 
Skånska Andelslakteriernas Forening, 
Dansk Moler Industri, Ystad Andels
slagter og A/S Baltisk Kaolinindustri. 
1 den mere ydmyge ende kan også 
nævnes, at han i perioden 1919-22 
var formand for "Grundejerforenin
gen for en del af Tikøb Kommune" 
(nu: Espergærde Byforening).

Gården Ristrup ejede han i perioden 
1908-17, Bergsøholm gods (Berg- 
sjbholm) ved Ystad fra 1916, Søbæk- 
gaard i Mørdrup 1916-38, Ruuthsbo
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To af de 
filatelistiske 
bøger, som 
G. A. Hage
mann udgav. 
Nogle af 
udgivelserne 
blev også 
oversat til 
engelsk

godsved Ystad 1930-47 og Hanebak- 
kegaard i Gunderød ved Hørsholm fra 
1942-71.

I ægteskabet med Erna f. Langballe 
fik han fire børn: Gustav Alexander 
Hagemann (der overtog Ruuthsbo 
efter faderen) Grete Hagemann gift 
Bentzen, Anne Lise Hagemann gift 
Lembke og Otto Valdemar Hage
mann, som senere over Søbækgaard 
Avlsgaard.

Efter Erna Hagemanns død i 1948 
giftede Gunnar Aage Hagemann sig 
igen, denne gang med svenskfødte 
Margit Norlindh.

Gunnar Aage Hagemann var deko
reret med en svensk, en finsk og to 
danske ordener.

G.A.Hagemanns hustru, Erna Hage
mann (1881-1948) var født Langballe.
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Om Højagergaard 
i Mørdrup
Af Kjeld Damgaard

En af Mørdrups oprindelige gårde hed 
Højagergaard (også kaldt Højgaard). 
Den lå syd for bygaden (Mørdrupvej 
111 B) - som nabo til den senere køb
mandshandel, der eksisterede indtil 
2018.

Gårdens fæ
stere kan følges 
tilbage til 1681, 
da Peder Jørgen
sen Holmegaard 
fæstede gården, 
der på det tids
punkt hørte til 
Krogerup Gods 
ligesom de øv
rige ejendomme 
i Mørdrup lands
by. I 1806 over
gik den til arve
fæste (selveje) 
og den første ejer 
var den hidtidige 
fæster Niels Jør- 

af bindingsværk og tækket med strå.

den i Mørdrup så ud før branden har 
vi desværre ingen kendte billeder af. 
Men en brandtaksation fra 1835 giver 
et ganske godt billede, selvom der ri
meligvis var sket ændringer og for
bedringer i tidsrummet frem til 1910. 
Den firlængede gård var nemlig opført

gensen. Kort over Mørdrup Landsby, hvor Højagergaard eller Høj-
Hvordan går- gaard er markeret med rød farve lige overfor Kærsgaard.
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Det hus, der 
blev opført 
umiddelbart 
efter branden i 
1910, ses heri 
sit oprindelige 
udseende. 
Huset til ven
stre rummede 
da Mørdrup 
Mejeri, medens 
taget nederst er 
den ene længe 
afKærsgaard. 
Billedet er fra 
1959.

Bindingsværket var sandsynligvis efter 
sjællandsk skik overkalket, så væg
gene fremstod ensartede hvide. Ind
retningen var også ganske traditionel, 
med lo, lade, stalde, brændehus m.v

Højagergaard brændte imidlertid 
den 18. februar 1910 - som følge af 
at gårdejer Peder E Mogensen havde 
ladet en kyllingemoder stå tændt i he
stestalden - hvor en af hestene væl
tede den. Gårdens fire heste og 8 køer 
m.v. indebrændte alle sammen.

1 bogen om Mørdrup Landsby ("Mo- 
sebyen") er det omtalt, at den nordlige 
længe blev reddet i branden og at den 

efterfølgende blev ombygget til bebo
else. Nye undersøgelser har imidler
tid vist, at den nuværende bygning 
ikke er den originale, men derimod 
en genopbygning fra 1910, hvor kun 
det gamle stuehus' sokkel og kælder 
blev bevaret. Dog genanvendtes også 
de uskadte, gamle mursten fra gården 
til byggeriet. Og byggeriet af huset gik 
straks i gang - det ventede ikke i et par 
år som "Mosebyen" oplyser.

Allerede året efter solgte Peder 
Mogensen imidlertid dette hus. Han 
havde tilsyneladende en anden plan. 
Selve gården blev således ikke plan
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lagt til at blive genopbygget her, men 
derimod flyttet ud af byen. Den skulle 
genopbygges ved den daværende 
Mørdrupvej (d.v.s. den nuværende 
Fredensvej) - hvilket ville placere går
den midt i de arealer, som gården hav
de fået tildelt allerede i slutningen af 
1700-tallet i forbindelse med de store 
jordreformer.

Imidlertid genopbyggede Mogen
sen ikke selve gården. 1 stedet blev 
ejendommens jorder og brandassu
rancesummen på 16.564 kr overdra
get til den nye ejer, Harald Christian 
Svendsen. Peder Mogensen ser dog ud 
til allerede på dette tidspunkt at have 
fået tegnet en ny gård. Det var den 
lokale tømrermester H. Johansen, der 
var mester for disse tegninger, som i 
dag er det eneste bevis på, hvorledes 
gården så ud i de første år efter gen

opbygningen.
Sammen med assurancesummen 

overtog gårdejer Svendsen også 1 
hoppe med føl, 1 hesterive, 1 skræl
leplov og 1 danskharve. Antagelig var 
det de få reddede maskiner fra den 
gamle gård. Desuden overtog Svend
sen den på jorderne stående afgrøde 
samt nogle jernstaldvinduer, nogle 
kampesten og en halv høstak! Den 
samlede købesum var 29.500 kr.

Gården blev herefter genopbygget, 
men det tog nogen tid, i alt fald ved 
vi fra et dokument, at gården endnu 
ikke var færdig i januar 1911. Men da 
Svendsen allerede to år senere solgte 
gården var alt opbygget. Der var kak
kelovne, komfure, vaskekedel, tinræk
ker, vaske, i alt 4 opredte senge samt 
2 heste, 1 plag, kreaturer, svin, høns 
og ænder. Der var også vogne og ma-

Sådan så stuehuset til Søbækgaard ud i perioden 1911 til 1916. Bygningen var 
tegnet og opført af den lokale tømrermester H. Johansen.



9

Tegninger af hhv. 
ladebygning og 
staldlænge på 
den nyopførte 
Søbækgaard i 
1911.

skiner, sæd og foderstoffer og meget 
mere. Men salgsprisen var nu også 
vokset til 45.000 kr.

Ny ejer fra 15. april 1913 var "autori
seret Stadfæstemand” Ludvig Schultz, 
der kom fra Nakskov på Lolland. Bag 
titlen "autoriseret Stadfæstemand" lå, 
at en sådan person havde myndighed 
til at knytte kontakten mellem tjene
stefolk og arbejdsgivere. Det skulle 
ske på bestemte vilkår, og der skulle 
føres protokoller, og fra 1891 skulle 
fæstemanden eller fæstekonen være 
autoriseret. Ludvig Schultz havde med 
andre ord været medvirkende ved 
fæstning af tyende i Nakskov.

Schultz beholdt kun gården et år, så 
solgte han ejendommen til partikulier 
Mathias Simonsen fra København. En 
partikulier var en person, der levede af 
sin opsparing eller kapital. Men også 
denne ejer holdt kun et år. Ny ejer i 
maj 1915 var fabrikant Peter Christen
sen fra København, som fik gården for 
40.550 kr.

Og det var fabrikant Peter Christen
sen, der kun et år senere solgte ejen
dommen til godsejer G. A. Hagemann, 
som i den følgende artikel fortæller 
om sin tid på Søbækgaard, som Høj- 
agergaard kom til at hedde.
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G. A. Hagemann:

Jeg har bare begaaet et 
stort Fejltrin i mit Liv
G. A. Hagemann jun. har skrevet 
sine erindringer og "Egebækken" 
har fået lov til at bringe et uddrag 
af beretningen, der ikke før har 
været trykt og udgivet. Erindrin
gerne er skrevet i 1952 og gen
givet i den ortografi, som Hage
mann benyttede dengang.

Af Gunnar Aage Hagemann

Vi havde vort dejlige hjem paa Ri
strup, jeg havde mit arbejde med 
landbruget og alt det andet, som 
fulgte med eller kom til. Ved faders 
død, april 1916, arvede jeg det store 
svenske gods og administrationen af 
Bjersjbholm, det store arbejde, som 
laa for mig langt borte i det fremme
de land vilde tage min tid og min ar
bejdskraft fangen. Kunde jeg magte 
alt dette?

Afstanden fra Ristrup til Bjersjbholm 
var stor, selvom man havde sit auto
mobil. Det var næsten umuligt, eller 
i hvert fald besværligt i højeste grad 

at passe begge ejendomme med de 
mange kilometer land og vand, som 
skilte.

Familien søger efter gård
Erna og jeg talte meget om det. Vi 
havde begge været enige om at over
tage Bjersjbholm, men vi saa ogsaa 
begge to vanskelighederne. Vi be
sluttede derfor til at sælge Ristrup 
og forsøge at finde en lille ejendom i 
Nordsjælland hvorfra vi nemt kunde 
komme over til Bjersjbholm, og helst i 
nærheden af en god skole for børne
nes skyld.

Vi gennemgik annoncer om gaarde 
til salg, forespurgte hos ejendoms
mæglere, og en dag fandt vi følgende 
annonce i Politiken for 22/6 1916:

"Særlig fin Lystgaard kan paa 
grund af særlige forhold købes, be
liggende ved station og kysten, nær 
Helsingør, alle moderne redskaber, 
elektrisk kraft, lys, gas, vand, kloak, 
WC, badevær. tca. 35. tdl., med be
sætning, herlig udsigt over sund og
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Kort fra 1915 
over Mørdrup 
Landsby, 
med Høj- 
agergaards 
nye placering 
indtegnet 
og marke
ret med rød 
farve.

Sverige. Billet mrkt. 8628 modt. Pol."

Svaret fra ejeren af Højgaard
Dette lød jo ret godt, og jeg lagde bil
let ind og fik omgaaende følgende 
brev:

"Espergærde 27/61916
Lige modtaget Deres æ/ billet ang. 

den særlig fine lystgaard, følgende 
tjener til oplysning.

Gaarden er ny og velindrettet med 
alle moderne ting, i stuehuset findes 
18 værelser, indlagt WC. i begge eta
ger, Huset har 3 etager, den midterste 
er særlig indrettet til bestyrerlejlighed, 
overalt er gas, elektr. lys, 2 køkkener 

og anretterværelser, kloakafløb til ho
vedkloakken, liere altaner og karnap
per med henrivende udsigt vidt om
kring og til Sverige, Hveen m. m.

Stalden er moderne med vand, 
krybberne og afløb til ny ajlekule, 
laden er god med cementgulv og høj 
sokkel, med ny motor, Titan 7Vz HK 
forlagstøj m. patentaxler og smøre
kopper fra V. Løwener, Kbhvn. Nyt 
stort tærskeværk, "Augsburg”, selv
rensende og kørner o.s.v. m/ hul til 
transport, ny kværn til maling af 
korn, hakkelsesmaskine, alt med 
elektr. kraft, lys overalt m. særlig 
maaler for staldene, bestyrer og ho-
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vedbygning, altsaa 3 maalere, 1 
kraftmaaler, mange gode vogne, 
alle nye gode maskiner og redskaber 
(nyt maskinhus) 3 gode heste, de to 
5 aars særlig gode og svære, et godt 
føl falden efter præmiehingst, 5 gode 
køer, 3 gode tillægskvier, 17 større 
svin, meget fjerkræ med stor hønse- 
gaard og gaasedam, sidste efteraar 
plantet c. 120 bedste slags frugttræer 
efter Stringfellows metode, god auto
mobilhus, c. 3472 Tdl. god jord m./ 
vandløb, hvoraf meget er gode byg
gegrunde m. vand og gas i vejene, al 
den tilsaaede jord er med udelukken
de kontraktsæd, ærter, græs, kløver, 
roer osv

Gaarden egner sig ogsaa særlig 
til at anlægge en stor kuranstalt m. 
frugtpark, lysbade elektr. bade og 
saa fremdeles, da dens beliggenhed 
er saa herlig og lige ved 3 min. fra 
station og strand.

Jeg har i 1ste og 2den prioritet kun 
c. 23.500 kr. tilsammen, da laanene 
er gamle fra den gamle gaard, pen
gene er de bedste i Creditkassen og 
Landhypothekforeningen, 4 og 472 og 
5% penge med store afdrag - da jeg 
købte gaarden, købte jeg alle ud paa 
nær disse gode penge, nu er forhol
dene saaledes, at jeg let kan faa me
get større laan i de kasser, da jeg har 
købt meget til og anlagt meget o.s. v.

For tiden vil jeg af særlige grun
de sælge den for henholdsvis 68 a 

72.000 kr. eftersom talen bliver om 
nogle byggegrunde med eller ikke.

Den gamle ejendomsskyld er40.000 
kr., løsøre er forsikret for 16.933 kr, 
bygningsassurancen 25.140 kr.

Udbetaling efter overenskomst, 
dog ikke lille. Hovedbygningen er le
jet ud til 1800 kr, altsaa de to etager, 
og kan let koste mere, dette forhold 
kan hæves ved salg. Er godsejeren 
liebhaver til denne gaard, maa nær
mere aftales og efterses paa stedet, 
det er vanskeligt pr. brev at gaa vi
dere, isaafald bedes De venligst lade 
mig vide naar, at jeg kan være hjem
me, da jeg er ret stærkt optaget. Un
derskrift.

NB. Gaarden kan altsaa ikke stilles 
i klasse med alm. gaarde.”

Overtagelsen
Den pralende annonce og det ikke 
mindre ditto brev - tillige ganske 
morsomt - maatte love noget ganske 
exceptionelt, og da jeg netop skulde 
til København, vilde jeg benytte lej
ligheden til at se denne "herskabeli
ge" ejendom med ca. 20 værelser etc.

D. 29’ Jun 1916 ankom jeg til Høj- 
gaarden, besaa stuehuset, som viste 
sig at være af den værste murersven
dearkitektur, og avlsbygningerne som 
var nogenlunde. Marken var under al 
kritik, vandsur, fyldt med ukrudt og 
i daarlig kultur, men beliggenheden 
var god, og jeg blev klar over, at hvis
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jeg kunde samle et passende areal 
ved køb af andre ejendomme, kunde 
her skabes en smuk gaard, naar byg
ningerne blev forbedret.

Vi forhandlede om prisen og blev 
tilsidst enige om 66000 kr. med over
tagelse d. 20’ Juli.

Alt skulde medfølge. Det gik for
bavsende hurtigt med at købe mere 
jord. De fleste naboer tilbød mig ret 
store arealer. Gaarde med og uden 
bygninger købte jeg, og allerede i 
september 1916 var gaarden vokset 
til over det dobbelte, men prisen pr. 
tønde land kom ogsaa op paa henved 

et par 1000 kr. Jeg drev gaarden med 
en forkarl og den usle høst blev bjer
get.

Nyt stuehus og store tilkøb
Det var nu tid at tænke paa bygge
riet, og i september kom arkitekt Sv. 
Risom over til mig paa "Ristrup” for 
at lave byggeplanerne saaledes, at 
gaarden kunde være færdig til fora- 
aret 1917.

Købet af de mange ejendomme og 
sammenlægningen med "Højgaard”, 
som fik navneforandring til "Søbæk- 
gaard", vakte en vis opsigt og kri-

Således kom den ombyggede gård til at se ud. Samtidig skiftede gården navn 
fra Højagergaard eller Højgaard til Søbækgaard - et navn Hagemann sikrede sig 
skulle bruges for hele området, hvilket bl.a. er årsagen til, at de hvide blokke langs 
Søndermarken kaldes "Søbækgaard Parkbebyggelse".
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Søbækgaard fotograferet fra syd i1937. Indkørslen sker nu fra Fredensvej, der ses 
øverst i billedet. På området ligger i dag en ældrevenlig rækkehusbebyggelse.

tik, saaledes ogsaa i sogneraadet og 
pressen.

Sogneraadets behandling af mit 
andragende om fritagelse for udlæg
ning af "pligthus" var virkelig mor
somt. En mente, at jorden ikke kunde 
anvendes som landbrug, en anden 
vidste bestemt, at den skulde udstyk
kes, en tredie saa en fare i, at nogle 
faa opkøbte al jord, en fjerde, at Ha
gemann laa i forhandlinger med en 
mængde og vilde købe deres jord til 
60%-70% overpriser.

Og saa var hele mit maal at samle 

en vel arronderet ejendom, og drive 
den frem.

I løbet af 1916 havde jeg saa sam
let al jorden mellem jernbanen, Mør- 
drupvejen, Tipperupvejen og Stok
holmsvejen, samt arealer paa den 
anden side af Stokholmsvejen, ialt 
godt 100 tdr. Id.

En del villaer langs med Mørdrup- 
vejen og Stokholmsvejen er dog und
tagne.

Inden Ristrup blev overtaget af mr. 
John Switzer pr. 1. Maj 1917 ankom 
til Espergærde station flere vogn-
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Drengene Bent og Anders Hagemann på vognen med vandbeholderen på Søbæk- 
gaard omkring 1945.

ladninger møbler, maskiner, dyr og 
kunstgødning, og alt maatte opma
gasineres i den netop færdigbyggede 
lade, da stuehusets fuldførelse var 
blevet sinket af den ret haarde vinter.

Vi forlod Ristrup d. 20. Mai, og bo
ede derefter dels lidt i Rosenvænget 
i Mamas villa, dels paa Bjersjbholm 
og Borupgaard, og d. 12. September 
1917 flyttede vi ind i det renoverede 
og forstørrede stuehus.

Store arbejder blev gjort, Søbæk- 
renden blev sænket og delvis rørlagt, 
masser af drain blev ført til, hegn 

blev sløjfet, og sten fra digerne blev 
kørt op til den plads, hvor den nye 
hovedbygning skulde ligge.

Markerne blev kalket, en ny vej blev 
anlagt gennem ejendommen over til 
Stokholmsgaarden, kort sagt, der var 
rigtig gang i udviklingen, som fort
sattes med aarene.

Helt nyt herregårdshjem
Ved salget af Ristrup fik jeg frigjort 

en stor kapital. Søbækgaard stuehus 
var saa lille i forhold til vort gamle 
herregaardshjem, at vi besluttede at
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bygge en stor villa overfor avlsgaar- 
den.

Risom lavede tegningerne, og i 
april 1919 flyttede vi op og havde en 
lille indvielsesfest, hvor mange gam
le venner var med.

1 grunden skulde jeg aldrig have 
bygget dette store hus, men hvad, 
jeg var vant til det store hjem paa Ri
strup, havde pengene og vilde gerne 
have et smukt og herskabeligt hjem, 
og smukt laa den nye hovedbygning, 
smukt og praktisk indrettet var den, 
men skal jeg selv sætte mig et minde 
om denne kapitalanbringelse, skal 
det lyde gennem denne duplik:

Jeg: Jeg har bare begaaet et stort 
fejltrin i mit liv

Du: Det tror Jeg ikke paa, hvor kan 
det være muligt?

Jeg: Som jeg fortryder og ærgrer 
mig over.

Efter at vi havde forladt "Søbæk- 
gaard”, udlejede jeg hovedbygningen 
til forskellige, i mange aar drev frøken 
Schiødte den som herregaardspensio- 
nat, og til slut solgte jeg den til Køben
havns kommune, som anvendte den 
til hjem for unge forvildede piger.

Hvilket hjem for unge piger, som er 
kommet galt afsted! Og hvilket min
de har jeg hermed sat mig!

Nye bestyrere og ejere af 
Søbækgaard
Da vi flyttede op til den nye hoved

bygning, udlejede jeg stuehuset til 
Hofjægermester Krabbe, og efter 
nogle aar at have drevet gaarden selv 
med bestyrer, forpagtede jeg gaarden 
ud - forhenværende godsejer Riffe- 
stahl havde den flere aar - byggede 
ny hjelm og svinestald og overdrog le
delsen af den til min søn, Otto i 1938, 
og kort efter overtog han gaarden som 
ejer.

Han var blevet student fra Sorø 
Akademi, forsøgte sig derefter i for
skellige fag, men fandt til sidst sig 
selv som landbrugsstuderende og 
medhjælper, for saa at havne som 
ejer af Søbækgaarden.

Fra en daarlig gaard var "Søbæk
gaard" blevet en virkelig god land
brugsejendom, og Otto fulgte i sin fa
ders fodspor. Han solgte den i 1949, 
og er nu ejer af og bosat paa "Bol- 
tinggaard” ved Ringe paa Fyen.

Fra Jylland dumpede vi ned paa 
Nordsjælland, men det var gamle 
kendte egne. Fra opholdene paa Bo- 
rupgaard kendte jeg landet ret godt, 
baade nord, syd og vest for Helsingør.

Grosserer Rasmussen
Vi var næsten naboer til Borupgaard, 
adskilte ved Flynderupgaard, som 
var købt af grosserer C.l.Rasmussen, 
med hvem jeg kom meget sammen.

Kort efter faders død, solgte jeg til 
ham paa familiens vegne, den store 
Hjortespringsmark, som laa ud til
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Søbækgaard i 1917: Stueetagens indretning i det nye palæ. Her fandtes bl.a. 
herreværelse, kontor og billardsalon.

Kælderetagen var indrettet på denne måde. Man bemærker især, at her var 
køkkenet, varmecentralen samt diverse oplagsrum.
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Flynderupgaard, men var udmark til 
Borupgaard. Han var rig, havde tjent 
store penge under krigen og anvend
te nu sine penge paa at ombygge og 
forbedre sin gaard, men han havde 
ikke idé om landbrug og kom ofte til 
mig om raad. Vi gjorde å meta forret
ninger sammen, købte sammen "Jy
derup Teglværk” og aktierne i ”Bal
tisk Kaolinindustri".

Da det gik tilbage for ham, overtog 
jeg hans parter, og senere solgte jeg 
begge dele med stor fortjeneste.

"Brostensagrarer"
Københavnerjargonen kaldte disse 
mennesker, som pludselig under og 
efter krigen blev rige, for ”Gullasch- 
baroner” og grosserere og direktører, 
som købte landejendomme, for ”Bro
stensagrarer".

Da jeg købte "Søbækgaard", blev 
jeg selv regnet for en saadan, i hvert 
fald til man indsaa, at jeg dog var no
get af en rigtig agrar.

1 "Frederiksborg Amtstidende" kom 
flere indlæg, hvori det blev hævdet, 
at det var skandaløst, at ikke-land- 
mænd skulde købe bøndernes ejen
domme, bare fordi de kunde betale 
en god pris.

Jeg skrev selv et slags svar-indlæg 
og forklarede, at det tværtimod maat- 
te være gavnligt for dansk landbrug, 
at ny kapital kom til, saa at daarlige 
gaarde fik nye, gode bygninger og at 

jorden blev afvandet og sat i god kul
tur. Det var kapital, som kom udefra 
og maatte være en fordel for landbru
get.

"Gullaschbaronerne" kom i de
res nye biler (Dollargrin) folk raabte 
"Gullasch" efter dem, og jeg morer 
mig altid over at fortælle denne lille, 
ganske vist opdigtede, historie: En 
dag, jeg kom kørende i min Bil, raab
te en mand efter mig "Gullasch". Jeg 
svarede "Svin". Han tog mit nummer. 
Jeg kom i retten, dommeren spurgte, 
om jeg havde kaldt en mand for et 
svin. Jeg svarede, at en mand havde 
sagt gullasch til mig, og at jeg havde 
opfattet det som et spørgsmaal, men 
da jeg ikke havde tjent pengene til 
bilen gennem gullaschforretninger, 
men gennem produktion af svin, 
havde jeg besvaret hans spørgsmaal 
med "Svin". Frikendt!

Lokale engagementer
Gamle venner blandt statens skovri
dere mødte jeg igen, nye var kommet 
til, bl. a. Falkenberg paa Gurredistrik- 
tet.

Jeg kom paa deres jagter, gik med 
Falkenberg eller Skovfoged Børgesen 
og lærte skovbrug, jeg fiskede igen 
i Hellebæksøerne og Esrom sø, naar 
jeg havde tid.

Jeg blev medlem af det kgl. sky
deselskab i Helsingør og var ved en 
festlighed dér sammen med Kong
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Mansardetagen eller 1. salen var indrettet med 4 gæsteværelser, 2 sovevæ
relser, 4 børneværelser, 3 badeværelsersamt et værelse til barnefrøkenen.

Tagplanet eller 2. etagen var indrettet til fire pigeværelser, samt strygestue 
og tørrestue.
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Medens Søbækgaard var herregårdspensionatet "Belvedere", var det stadig ejet af 
G. A. Hagemann, men lejet ud til formålet. Herses forhallen med den store trappe.

Christian X. Oberst Appeldorn havde 
sagt, at jeg absolut maatte møde i 
uniform (jægermester), og jeg havde 
den store ære og glæde, at hans ma
jestæt havde en lang samtale med 
mig om vore vestindiske øer.

Jeg blev hurtigt formand for grund
ejerforeningen og gennemførte sam
men med overingeniør Flensburg, 
D.D.S., en ændring af viadukten mel
lem Espergærde station og Mørdrup. 
Rigsdagen havde bevilliget pengene 
til et bestemt forslag, men jeg bevi
ste, at dette maatte ændres noget for 
at faa vejen rigtig, og Flensburg fulg
te grundejerforeningens indstilling.

En lille smuk udsigtshøj ("Anlæg
get", red.) fik jeg og-saa fredet gen
nem foreningen.

Da Helsingørs og Omegns bank 
kom i vanskeligheder efter krigens 
ophør, anmodede man mig om at 
blive formand for bankraadet. Trods 
mine protester og forklaringer, at jeg 
ikke var bankmand, holdt man paa 
at ville have mig, man behøvede en 
praktisk mand, som havde sund for
nuft og kunde overse situationen, og 
jeg blev bankraadsformand!

Hvad jeg saa af dispositioner fra de 
tidligere direktører og bankraad, var 
virkelig forskrækkeligt,- store kredi-
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Og herses dagligstuen medens der var herregårdspensionat i 1930'erne. Døren 
til gangen er flyttet i forhold til den oprindelige placering.

ter til rederi- og andre foretagender, 
uden sikkerhed udover mange tvivl
somme kautioner.

Jeg lagde ikke fingrene imellem, 
men hvad jeg ellers gjorde, ved jeg 
ikke i dag, men bogholder Bertramsen 
fra Flynderupgaard, ansat i banken, 
blev direktør, Privatbanken overtog 
banken, og den arbejder den dag i dag 
med Bertramsen som første direktør.

Hvorvidt banken endnu handler 
letsindigt, vover jeg ikke udtale mig 
om, men jeg har stadig en aaben kas
sekreditkonto (uden sikkerhed!).

Motorentusiast
Fra at være (siden 1910) F.D.M.'s ju
risdiktionsformand i Aarhus, Vejle og 
Ribe amter, blev jeg nu i 1918 for
flyttet til Kronborg østre birk, og jeg 
deltog med iver og interesse i arbej
det, som under direktør Kyhl's ledelse 
blev gjort for at skaffe bilismen bedre 
vilkaar.

1920 blev jeg valgt ind i K.D.A.K.'s 
bestyrelse, og 1928 forlod jeg F.D.M.'s, 
og apotheker P Scheel i Hørsholm 
kom ind i stedet for mig.

K.D.A.K. havde i sin barndom ho
vedsagelig været en selskabelig for
ening, men med Prins Axel som for-
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Billedet viser udsigten fra Søbækgaards hovedbygning, ft an ser mod sydøst - 
Øresund og Sverige kan anes i horisonten. Bemærk hvor åbent landskabet var 
dengang i 1930'erne - der var meget lidt byggeri vest for Kystbanen.

mand begyndte den sin store indsats 
til bilismens gavn. Prins Axel var selv 
en stor automobilist, en fornøjelig 
selskabsbroder, en mand med godt 
udsyn. Jeg sad i bestyrelsen i aarene 
1920-35.

"Øresunds Chemiske Fabriker"
Med Øresunds chemiske Fabriker, 
hvor jeg havde været kommanditist 
fra 1912, fik jeg efterhaanden en del 
at gøre som kommanditist, men Fritz 
Jarl som "indehaver" var og blev 
direktøren, og vi andre havde ikke 
meget at sige. Han var dygtig paa 

sit omraade, men havde ogsaa kon
junkturerne med sig, kryolithen gik 
en straalende fremtid i møde.

En tid var min gamle ven og skyt
tekammerat, Gustav Lunn, ansat som 
første ingeniør ved fabrikken, men 
han søgte andetsteds hen, og blev 
efterfulgt af Henry Tuxen, som efter 
Jarls død blev teknisk direktør.

Det sociale liv
Oppe i den store, smukke og velind
rettede hovedbygning førte vi et ret 
selskabeligt liv. Mange af vore gamle 
venner fra Søbakken, St.Croix og Ri-
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strup holdt vi stadig kontakt med, 
og omegnens beboere kom vi noget 
sammen med. Af andre besøgende vil 
jeg nævne malerinden Marie Hauge 
(Juli 1918), som malede mig i Geilo, 
og min gamle ven, boghandler Poul 
Schouboe, som efter at være blevet 
maler og udført en del billeder i Chile, 
nu kalder sig Pablo Schouboe. (som
meren 1921).

Den første verdenskrig sluttede jo 
først 1918, saa udenlandsrejser blev 
der ikke meget af, men jeg var nogle 
gange i Norge, (en 8-14 dage i marts 
1918-19-20,) for at staa paa ski. Erna 
var kun med den første gang, og 
skisporten interesserede hende over
hovedet ikke, hvorfor jeg de næste 
gange rejste alene, med andre ord 
fik: lov til at "lufte" mig lidt alene, og 
paa disse vinterture til Geilo og Finse 
havde jeg jo ofte et eller andet lille 
eventyr.

Den russiske fyrstinde
Saaledes sad jeg en dag i spisevog
nen mellem Oslo og Tonsåsen lige 
overfor en smuk dame, og vi kom na
turligvis i snak efter at have opdaget 
at paa fransk gik det, hun var russisk 
fyrstinde.

Hun skulde til Finse og beklagede, 
at jeg ikke ogsaa skulde derop, men 
jeg trøstede hende med, at jeg snart 
kom, og efter et par dages ophold 
paa Tonsåsen fortsatte jeg til Finse.

Vi fik bord sammen, og jeg fik rig
tig gang i det franske sprog. Da hun 
skulde have et andet værelse, bad 
hun mig om at hjælpe sig med flyt
ningen, og da jeg passerede gangen 
med favnen fuld af smaa lækre sko 
og tøfler, blev jeg set af en af de an
dre gæster.

Den sidste middag inden min af
rejse stod der et par søde, smaa mi
niaturesko paa min couvert, og hele 
selskabet "hade roligt”. De smaa sko 
fik en af mine døtre, fyrstinden saa 
eller hørte jeg aldrig mere til.

Paa en skitur til Hardangerjøklen 
fik jeg forfrysninger i mine tæer og 
sagde til en af deltagerne, at jeg nu 
vilde gaa tilbage hurtigst muligt, og 
saa stod jeg som en stormvind alene 
ned over den hvide sne og hen over 
Finsesøens is - og snebelagte over
flade. Vist var det dumdristigt gjort, 
men jeg stolede paa styrke og var i 
grunden en nogenlunde god skiløber.

Livet på vintersportshoteller
Mange bekendte og nye fornøjelige 
mennesker træffer man paa disse 
vintersportshoteller. Overretssagfører 
Viggo og Oline Falbe-Hansen og jeg 
gik tit ture sammen. Den norske ma
lerinde Marie Hauge traf jeg i 1918 
paa Geilo. Hun malede den smukke 
fru Jachelen, en af Norges skønne
ste kvinder. Vi tre blev gode venner. 
Frøken Hauge malede mig, mens fru
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Herregårds
pensionatet 
"Belvederes" 
personale 
fotograferet på 
trappen foran 
hovedindgan
gen omkring 
1935.

Jachelen underholdt os, og naar fru J. 
blev malet, underholdt jeg dem med 
chokolade og andet godt.

Hun medbragte selv mit billede paa 
et besøg her i juli 1918, og billedet 
hænger nu hos Gustav paa Ruuthsbo.

Det var sunde og fornøjelige dage 
paa højfjeldet. Om dagen ude i den 
friske, kolde luft: solen og dens reflex 
paa den hvide sne brunede kinderne, 
og om afternerne dansede vi og spil
lede kort.

Der var ofte ungdom fra Køben
havn. Med Inger Bloch har jeg ogsaa 
haft mange fornøjelige skiture - de er 
kusiner til Einer Bentzen.

Rejse til Chechoslovakiet
1 juni 1921 havde vi vor længste 
udenlandsrejse fra Søbækgaard. 
Med bil kørte vi via Gedser, Berlin til 
Zittau, passerede Lausitzergebirge 
over Luckendorff og fulgte derefter 
hovedvejen, som ligger syd for det 
Böhmiske Schweitz. Vi kom gennem 
Tetschen, Teplitz-Schönau, Brüx og 
Komotau, hilste paa vor gamle ven, 
Karlsbad, hvorefter hjemturen gik 
over Eger, grænsestationen Mühl
bach, Hof, Leipzig, Magdeburg - 
Krusaa.

Hvor er Chechoslovakiet et herligt 
land. Bjerge, frodige marker, et ven-



TI

Da herregårdspensionatet lukkede i 1940, blev det nødvendigt med en større flytning for 
at flytte HarrietSchiøttes indbo. Herses flytte folkene foran ejendommen. HarrietSchi- 
øtte ses længst til venstre. Foran hende ses Helge Jensen, der boede på Mariehøj. De to 
kvinder er XX Jensen og Ellen Larsen (g.m. kommunekasserer Harry Larsen. Chaufføren 
er Janus Hansen, der senere blev Wiibrochauffør.

ligt folk, hvis sprog man ikke forstaar.
Hele turen tog 12 dage, og hvor kan 

man rejse billigt, naar man vil nøjes 
med de mange smaa, iøvrigt udmær
kede kroer og hoteller.

Om gaardsammenlægning
Det var lykkedes mig at samle en 
gaard paa ca. 100 tdl. ved sammen
lægning af forskellige mindre bøn- 
dergaarde, eller dele af saadanne. 
Nu gaar dette ikke længere, men jeg 
tror, at loven er daarlig, thi naar det 
økonomisk set er rigtigt, er det vel 
sund fornuft.

1 Sverige søger man at nedlægge 
ufuldstændige og økonomisk uhold
bare enheder og samle dem, saa de 
bliver bærekraftige, men i Danmark 
har man efter min mening set sig 
blind paa husmandsbevægelsen, 
som i mange tilfælde ogsaa har sin 
berettigelse.

Fotos og illstra tioner i denne artikel 
erfrahhv.

Helge Mørdrup Jensens arkiv og 
Kjeld Damgaards arkiv
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Nyrup Købmandshandel 
- og hvad der gik forud
På grundlag af flere beretninger samt specielt erindringer fra Gorm 
Christensen i Lihmskov i Jylland og på grundlag af diverse mate
riale i Kjeld Damgaards arkiv, bliver historien om købmandsfor
retningen i Nyrup fortalt her. Den første periode er beskrevet af tre 
forskellige skribenter, hvorimod Gorm Christensens skrevne notater, 
har gjort det muligt at fortælle om forretningens drift i nyere tid.

Af Kjeld Damgaard

Købmandshandlen i Nyrup lukkede 
i 1963. Men der havde været køb
mandshandel i Nyrup allerede om
kring 1880 - i starten dog i form af en 
høkerhandel.

Høkerhandlen blev drevet af Chri
stiane Hansen f. Rosenørn, som havde 
en helt speciel historie. Hun var ud af 
adelig slægt, men flygtede som ung 
fra fødegården - måske med en el
sker. Hvor længe og hvor meget hun 
var sammen med ham vides dog ikke. 
Derimod ved vi, at hun senere blev gift 
med en helt anden. Men først lidt om 
Christianes baggrund.

Christiane Rosenørn
Hun var født i 1818 i Ravnstrup på 
Djursland. Hendes fader, Christian Ro
senørn var søn af den dengang ansete 

kammerherre og oberstløjtnant Ma
thias Rosenørn, der ejede godset Kat
holm på Djursland. Christian Rosenørn 
havde 5 søskende som alle klarede 
sig godt - derimod synes det som om 
Christian og hans hustru Marianne Sø
rensen, ikke rigtigt havde heldet med 
sig. Oprindelig havde faderen tilsyne
ladende fået/arvet proprietærgården 
Ingvorstrup ved Grenaa, men måtte 
afhænde denne. Alt tyder på, at han 
hen ad vejen havde måttet afhænde 
den ene gård efter den anden, for at 
overtage stadig mindre gårde. 11832 
var det slut - han ejede ikke mere no
gen gård - og nu var Christiane jo ble
vet 14 år.

Og her skal vi måske finde årsagen 
til Christianes nye liv. Det var måske af 
simpel nød, at hun måtte flytte hjem
mefra - eller måske i protest over, at 
faderen ikke længere kunne sørge for
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var det måske bedst at 
lægge tågeslør ud for at 
sløre hendes egentlige 
fortid?

Der er tre forskel
lige, som har beskrevet 
Christiane Rosenørns 
liv, men ingen har sik
ker dokumentation for 
det reelle forløb. Sofus 
Franck fortæller således, 
at hun selv havde for
talt, at hun løb hjemme
fra for at gifte sig med 
kæresten som 16-årig. 
N.R Hansen havde deri
mod hørt, at hun som 
ung ikke havde opført 
sig godt, havde haft for 
intime bekendtskaber 
med godsets karle og 
tjenerskab, så hun enten 
var blevet jaget bort el
ler måske selv var løbet 
bort. Fr. Smith har talt 
med Christianes datter, 
som imidlertid nærmest

Indehaveren af Nyrup Høkerhandel, Christiane Han
sen, f. Rosenørn (1818-1901) er også blevet kaldt 
Nyrups "Piarie Grubbe" - en sammenligning med 
l. P Jacobsens fortælling om adelsfrøkenen Piarie 
Grubbe, der endte som færgemandskone. Christiane 
Hansen endte som høkerske i Nyrup.

at anstændigt liv? Og måske var fa
derens sørgelige endeligt heller ikke 
rigtig noget at prale med - så alt i alt 

var af den opfattelse, at 
hendes moder var kom
met til Helsingør for at 
være i huset hos davæ
rende borgmester Olrik, 
der var gift med en tante
til Christiane.

Flere kilder peger dog på den om
stændighed, at hun som ung havde
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Familien Rosenørns våbenskjold - no
get som Christiane Hansen dog aldrig 
benyttede.

været malkepige på Amager, men 
intet sikkert kan siges om denne del 
af hendes liv. Hvis teorien om hendes 
tid i huset hos tanten og onklen i Hel
singør er rigtig, så forklarer det måske 
også, hvorledes hun fandt sammen 
med skomager Rasmus Hansen fra 
Øerne. Han var godt nok 15 år ældre 
end hende, der var født 8. juni 1818, 
så da de blev gift var de hhv. 43 og 28 
år gamle. På det tidspunkt boede de 

begge i Nyrup - men om de har boet 
sammen allerede da, vides dog ikke. 
Imidlertid blev deres søn født allerede 
6 måneder senere!

Arven fra faderen
Da Christianes fader døde i 1853 ser 
det ud til, at hun arvede en mindre 
sum penge. Rasmus og Christiane 
boede på dette tidspunkt i Mørdrup, 
men købte i 1854 for arven et lille hus, 
kaldet "Lerbakkehus" i Nyrup for 200 
rigsdaler kontant. Her boede de så til 
manden døde i 1878. Men i en årræk
ke i begyndelsen af 1860’erne havde 
parret tilsyneladende en glimrende 
forretning i forbindelse med anlægget 
af Nordbanen. For de mange jernba
nearbejdere - "jernbanebørster" blev 
de kaldt - anlagde de et marketenderi. 
Præcis hvor vides ikke, men sand
synligvis i nærheden af Mørdrup. Et 
par år efter mandens død solgte hun 
huset i Nyrup, men betingede sig, at 
hun kunne bebo den ene ende af hu
set med et lille køkken og en stue. Det 
var så hendes bolig - frem til kort før 
hendes død. Huset har nu adressen 
Krogenbergvej 8 B i Nyrup.

Efter mandens død måtte Christia
ne klare sig selv - men efter sigende, 
gjorde det nu ikke den store forskel. 
Som Frederik Smith skriver, så var der 
alligevel ikke en eneste, der kunne 
huske at hendes mand, Rasmus Han
sen nogensinde havde lavet dagens
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Der findes ikke fotos af Christianes forretning, men her er huset "Lerbakkehus" 
fotograferet fra luften i 1959.

arbejde. Christiane ernærede sig såle
des nu som sælger af brød, kringler, 
bolsjer, skrå, tobak og - uofficielt - øl. 
Brødet hentede hun i Helsingør med et 
åg og to kurve, skønt hun var dårligt 
gående. Hun leverede tilsyneladende 
til nogle faste kunder, men ellers var 
det Nyrups første "kiosk" eller "køb
mand", som hun her åbnede. Hoved
sageligt var det vejfarende eller eg
nens ungdom som kom her og købte 
lidt fornødenheder. De vejfarende kom 
lige forbi hendes hus, der jo dengang 

lå lige hvor vejen mellem Hillerød og 
Helsingør løb (- det var før den nuvæ
rende Helsingørsvej blev ført syd om 
Nyrup Landsby).

Sofus Franck husker om hende, at 
i hendes stue stod kagedåser og bol
sjedåser meget appetitligt ved hendes 
seng. Han skriver det antagelig ironisk 
her, men Fr. Smith havde dog det ind
tryk, efter talrige besøg, at der var rent 
og ordentligt. Om hendes hjem skriver 
N.R Hansen: "Stuen man kom ind i var, 
som andre Smaahjem den Gang, me-
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Om høkerhandler på landet
Betegnelsen høker kendes tilbage fra middelalderen og var allerede fra 
begyndelsen en levevej for kvinder, da der ikke krævedes særlig tilladelse 
eller fast tilholdssted. Mange høkere gik således omkring på torve og gader 
og falbød varer. Da varerne ofte var fødevarer blev det efterhånden nød
vendigt med lovgivning på området, og det blev bl.a. forbudt at handle 
udenfor byernes porte. Senere skulle høkeren eller høkersken have næ
ringstilladelse. 1 anden halvdel af1800-tallet nedsatte flere høkere sig som 
butikshandlende og beholdt derfor betegnelsen høker. Enhver kunne fra 
1857 nedsætte sig som høker blot man havde et fast udsalgssted. De mest 
almindelige varer hos høkerne var landbrugsvarer, kaffe, te, tobak, sæbe. 
Det var dog ikke tilladt at nedsætte sig som høker indenfor en afstand af 
en mil fra en købstad og det var kun tilladt at sælge små mængder. Ind
til 1920 var der læbælter omkring købstæderne, således at indenfor IV2 
mil måtte der ikke drives købmandshandel. Men med denne bestemmelses 
bortfald blev det muligt at oprette reelle købmandsbutikker på landet - og 
disse udkonkurrerede snart høkerhandlerne.

get spartansk med Bord, Bænk og Stole 
af malet Fyrretræ, men det forekommer 
mig, hun havde et Billede der hang 
paa Væggen. En smuk indrammet Bly
anttegning af en ung Pige i - man kan 
vel nærmest kalde det - Baldragt. Jeg 
tænker, det maaske var en Erindring 
fra fordums Herlighed. Den slags saa 
man ellers ikke hos Smaafolk, naar dér 
var noget paa Væggen, var det gerne 
Rædsler af Olietryk: Kejseren af Rus
land, Kejserinde Dagmar og lignende." 
Sofus Franck husker om huset, at det 
var et lille dårligt hus, og at der på 
væggen i hendes stue hang et indram
met billede af Klør Knægt!

"Man skulle hen til Christiane"
1 hendes lille "forretning" kom egnens 
ungdom således. N. R Hansen skriver 
således: "Naar man kom forbi, var 
der som om man skulde derned, som 
om det ikke var helt rigtigt, naar man 
ikke havde været nede og købe et el
ler andet hos Christiane. Nyrup Skole 
laa tæt ved, der var mange Børn den 
Gang, de havde nok ikke mange Penge 
paa Lommen, men en to- eller femøre 
kunde jo somme Tider skaffes og for 
dem kunde der købes et stort Kræm
merhus Bolsjer. Fra Tipperup, Esper- 
gærde, Mørdrup, Rørtang og Snek
kersten gik Børn den Gang til Præsten
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i Tikøb. De var jo ogsaa Kunder hos 
Christiane. Jeg har gaaet i Aftenskole i 
Nyrup Skole, inden vi gik Hjem skulde 
vi ogsaa altid hen at købe et eller an
det i Forretningen. Naar vi saa kom en 
halv Snes Stykker traskende ind paa 
en Gang, skændte og smeldte hun - 
vi var jo ved at sprænge Hytten, men 
naar vi begyndte at købe - vi havde 
jo lidt flere Penge end Skolebørnene 
- hjalp det jo noget paa Humøret. Ka
ger, Bolsjer og lignende maatte hun 
handle med, men Bajersk 01 var for
budte Varer. Hun havde flere Gange 
mødt paa Birkekontoret i Fredensborg, 
fordi hun holdt Smugkro, men det 
hjalp ikke. Hun bandede som en Tyrk 
paa, at de ikke skulle bestemme hvad 
hun maatte eller ikke maatte. Det var 
heller ikke saa strengt i de Tider, der 
blev set igennem Fingre med mange 
Ting. Det skete, at vi var et Par Stykker, 
der dumpede ned hos Christiane og 
soldede lidt, men naar vi havde faaet 
to, højest tre 01, saa vankede der ikke 
mer'. Hun skulde ikke have noget Vrøvl 
med at vi havde faaet for meget. ...Det 
var ellers billigt at soide den Gang, en 
Wiibroe Lager kostede ni Øre."

Fr. Smith husker også, at hun solgte 
øl i sin lille forretning. Det var, skriver 
han, en kendt sag, at her kunne de vej
farende få et lille ønske opfyldt, men 
nogen risiko var der ikke, for smugkro 
var det ikke, og det syntes, at den høje 
Øvrighed i Fredensborg lukkede et øje.

Og en kendt sag, må det have været, 
for selv i hendes nekrolog i Helsingør 
Avis er det nævnt: Hun skaffede sig 
Føden ved Brødsalg og vel ogsaa hyp
pigt ved - uden Bevilling - at sælge en 
Flaske Bajersk 01 og deslige."

30 år uden købmand
Så gik der godt 30 år uden købmands
handel i Nyrup. Men der var stadig 
brug for at handle, så i slutningen af 
1920'erne flyttede købmanden fra Ni- 
verød, Hans Oluf Jørgensen, til Nyrup 
og startede atter en købmandshandel 
i Nyrup. Denne gang var stedet dog 
et andet sted - en nybygget ejendom, 
som blev taget i brug i 1933. Grun
den var en udstykning fra "Gurreholm 
Teglværk", som teglværket i Nyrup 
dengang hed.

Det er dog muligt, at Hans Oluf Jør
gensen og hans hustru allerede fra 
1931 havde drevet købmandsforret
ning i Nyrup - efter udokumenterede 
kilder - endda fra den samme adresse

Gorm Chri
stensen har 
fortalt sine 
erindrin
ger om sin 
opvækst i 
Nyrup Køb 
mandshan
del.
(foto 1951)
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som Christiane Hansen i sin tid havde 
gjort. Det hus tilhørte imidlertid den
gang Nyrupgaard og der er desværre 
ikke bevaret nogen form for udlej
ningskontrakter m.v fra gårdens drift.

Ragnhild Klitsgaard Jørgensen 
ifølge Gorm Christensen blev Hans 
Oluf Jørgensen og hustruen Ragnhild 
imidlertid skilt - og det var derfor 
Ragnhild Klitsgaard Jørgensen, der i 
1931 købte byggegrunden på hjørnet 
af den nye "omfartsvej" syd for Nyrup 
landsby. Indtil ca. 1932 gik vejen mel
lem Nyrupkiydset og Hillerød nemlig 
igennem Nyrup landsby - ad den nu
værende Krogenbergvej. Imidlertid 
blev der i begyndelsen af 1930’erne 
gennemført en forlægning af vejen, 
således at vejen gik uden om bebyg
gelsen og i en ret linje frem til Konge
vejen mellem Helsingør og Hørsholm.

Ragnhild Jørgensen ejede i alt fald 
den nye købmandshandel, som hun 
drev alene - dog antagelig med hjælp 
fra nogle af hendes børn. Ragnhild var 
født Klitsgaard i 1892 på Silkeborg- 
kanten, hvor hun voksede op med en 
husholderske og sin fader, der var ble
vet enkemand i en ung alder. Hun blev 
gift i 1913 i Tjæreby i Nordsjælland 
med Hans Oluf Jørgensen (f. 1888).

1 1936 valgte Ragnhild Klitsgaard 
(hun havde taget sit fødenavn igen) 
at sælge forretningen. Hun flyttede 
derpå til Birkerød, hvor hun åbnede 

en forretning på Birkerød Kongevej - 
med hjælp af sin yngste datter.

Ny købmand i 1936
1 Nyrup hed den nye købmand Svend 
Aage Christensen. Han var gift med 
Gunda f. Ellenes. Vi lader sønnen, 
Gorm Christensen fortælle: "Mine for
ældre havde gjort sig mange over
vejelser, hvor de skulle slå sig ned. 
Blandt overvejelserne var også køb
mandsforretningen i Gurre, der var til 
salg på samme tidspunkt. Nyrup var 
kun en lille by men derudover var der

Gunda Christensen med sønnen Gorm, 
fotograferet omkring 1948.
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En af de posersom købmand Christen
sen fik fremstillet til sin forretning. Be
mærk navnet "Femstjernen", som se
nere blev "stjålet" af motellet i Nyrup.

nogle store gårde, et teglværk samt 
en skole. "Det var et begrænset kun
deunderlag, der desværre viste sig at 
blive mindre som tiden gik", noterer 
sønnen Gorm i sine erindringer.

"Over for købmandsforretningen 
med benzinsalg lå en trekantet korn
mark med veje på alle sider. 11957 
blev der opført en Gulf servicestation 
med kiosk og cafeteria, som kvalte 

benzinsalget. De små købmandsfor
retninger på den tid mistede også 
omsætning til de nærliggende større 
byer, ligesom befolkningsvæksten i 
Nyrup faldt drastisk.

Havde forretningen ligget på den 
mark ville den have været sikret i 
mange år frem til Helsingør-motorve- 
jen blev forlænget til Mørdrup.

Men dengang førte der fem veje ind 
til ejendommen. Man kunne således 
komme til både København, Helsin
gør, Fredensborg, Tikøb og til Gurre. I 
dag er vejføringen noget anderledes. 
Men på de poser min far brugte til mel 
og gryn i forretningen var der skrevet 
"Femstjernen" og a fbil ledet en 5-stjer- 
ne med angivelse af, hvor vejen førte 
hen.

Jeg husker ikke rigtig ejendommen 
før efter 1950, men jeg vil i det følgen
de fortælle om forretningen, privaten, 
de andre bygninger og haven uden at 
gå ned i enkeltheder.

Forretningen var ikke stor. Der var 
et butikslokale med en lang disk, når 
man kom ind ad facadedøren. Der 
kunne måske stå 7-8 personer foran 
disken. Der var en reol med varer til 
venstre for disken, og der var mange 
forskellige ting på gulvet til højre for 
døren. Senere blev der opsat en kaf
femølle foran butiksvinduet.

Den sammenbyggede veranda fun
gerede også som varelager. Her var 
bl.a. korn i tønder, haveredskaber og
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Forretningen kort efter overtagelsen - der står endnu R. Jørgensen på vinduet.

en fryser med is.
Telefonen hang bag forretningen 

ude i gangen ved siden af petrole
umspumpen. Både telefonen og pe
troleumspumpen var monteret på 
væggen. Herfra kunne man komme 
ud gennem en dør til verandaen, ned 
i kælderen, op til l.sal og ud af bag
døren.

I kælderen var der øl, vand, ost og 
koks og et rum med et utal af flasker 
med meget forskelligt indhold. Det var 
sjældent vi solgte flasker fra dette rum, 
og jeg husker, at jeg af os til fik besked 
om at laste trillebøren, og køre af sted, 
og smide dem i et hul på Nyrupgaards 

mark overfor forretningen. I dag er der 
ingen spor at se, så flaskerne må ligge 
begravet i dynger af andet affald.

Vi havde egen brønd med vandpost 
ud for køkkenet. Senere fik vi indlagt 
koldt vand i køkkenet. Vi havde en ka
min istuen og fyrede med træ og koks. 
Senere fik vi en ovn til petroleum. So
veværelset var ikke opvarmet. I køk
kenet stod et stort støbejernskomfur til 
træ og koks. Der var altid god varme 
her. Senere fik vi suppleret med to gas
blus. Min far opvarmede købmandslo
kalet med en ovn om vinteren, og jeg 
tror han gik og små frøs.

Det var mine forældre, der ekspede-
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Svend Aage Christensen og hustru Gunda Christensen i dagligstuen i hjemmet i 
Nyrup. Foto ca 1955.

rede kunderne. Når telefonen ringede 
i baglokalet, var det tit kunder, der 
skulle have bragt varer ud af bydren
gen. Min far gjorde ikke meget ud af 
at sætte varerne ind på reolerne, så 
når jeg af og til satte varerne på hyl
derne, kunne jeg godt finde på, at 
flytte rundt på varerne, så det så pænt 
ud, og derfor kom der måske en pakke 
med vaskepulver fra Irma til at stå bag 
en pakke vaskepulver med "Persil" og 
det var min farsvært utilfreds med.

En speciel fortælling var den om 

katten som kunne springe op på 7 ka- 
gedåser på disken, når far bankede på 
den øverste kagedåse, og fortællingen 
om flere af kunderne, der efter lukke
tid klunsede om en omgang øl eller 
mere til min mors ærgrelse.

Vi havde mange bydrenge, og jeg 
kørte også som bud, ligesom jeg 
ekspederede. På den øverste hylde, 
havde vi "Reform" hygiejnebind. Når 
kunden pegede op på hylden skulle 
jeg bare nikke og tage en brun pose 
og lægge bindet ned i. Da jeg den
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første gang spurgte min far, hvad det 
var, fortalte han mig gravalvorligt, at 
det var noget kvinderne puttede ind 
mellem tæerne - sådan. Når direk
tørfruen kom og skulle have malet en 
speciel kaffe på kaffekværnen, skulle 
jeg nævne sorten igen, og tage bøn
ner fra den nederste skuffe, som var 
de samme, som de andre bønner vi 
havde. Vi havde nemlig kun en slags 
bønner. Prisen var stort set den sam
me. Så var der lige den med ostene, 
som lå i den kølige kælder. Da min 
far blev syg, og jeg måtte tage over, 
havde jeg båret et par store oste op 
i osteskabet i forretningen for at vise 
udvalget, men ostene svedte meget i 
sommervarmen, så de både lugtede 
fra skabet og ruderne blev helt mat
terede, så jeg måtte straks have dem 
tilbage i vante omgivelser.

Den modige købmand
Om natten til den 27. november 1948 
blev købmandsparret vækket i deres 
soveværelse af to indtrængende rø
vere. Aviserne skrev:
"Pistol bevæbnede indbrudstyve og 
røvere har i nat været på spil i Nyrup 
og Niverød. I købmands. A. Christen
sens forretning trængte et par ind
brudstyve gennem et vindue. De stjal 
bl.a. en del spiritus, men detvar åben
bart kontante penge, de har været 
ude efter, og da de ikke fandt nogen 
i butikken, skaffede de sig adgang 

ved at bryde en dør op, hvorefter de 
gennem køkkenet kom ind i sovevæ
relset. Her sov købmanden og hans 
kone sammen med deres 4-årige søn. 
(Jeg sov trygt nede i fodenden af dob
beltsengen og hørte ingenting). Mine 
forældre vågnede ved, at nogen råbte 
"hænderne op".
I det svage skær fra en lille natlampe 
så ægteparret to mænd stå i døren. 
Den ene pegede på dem med en pi
stol. Hænderne op kommanderede 
han på ny, og hit med pengene, ellers 
skyder vi. Fru Christensen rakte hæn
derne i vejret, medens købmanden 
for ud af sengen og røg lige i hovedet 
på pistolmanden. Denne tildelte ham 
imidlertid flere hårde slag i hovedet 
med pistolen. Fru Christensen sluk
kede natlampen, så der blev mørkt, 
hvorefter forbryderne flygtede uden 
penge".

Købmandens hustru, Gunda Chri
stensen berettede senere:
"Da røverne var gået ud gennem køk
kenet, skubbede jeg kommoden i sove
værelset hen foran døren og kravlede 
ud ad vinduet i det bare ingenting for 
at søge hjælp. Røverne havde iøvrigt 
skåret telefonledningen over. Da der 
imidlertid var lys i naboejendommen, 
fandt jeg det bedst at løbe gennem 
byen - vel ca. 400 meter - hen til tele
foncentralen og fik ringet til politiet".

Politiet fik hurtigt fat i de skyldige. 
Den ene røver var den 37 -årige Orla
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Den forslåede købmand efter røveriet i november 1948.
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Luftfoto af Nyrup Købmandshandel fra 1959. Bezinstanderen blev etableret i 1949 
og tilhørte oprindelig DDPA - som i 1952 fik navneændring til Esso.

Axel Larsen uddannet kedelsmed på 
Helsingør Skibsværft. Den anden rø
ver var den 18-årige snedkerlærling 
Erik Johansen, som var forlovet med 
Orlas hustrus plejesøster. Det var Erik 
Johansen, der fik ideen til indbruddet, 
da han kendte forholdene hos køb
manden - han sagde, at der var godt 
at komme - der var mange penge. Orla 

forklarede i retten, at købmanden slog 
lygten ud af hånden på ham, hvorefter 
han slog købmanden i hovedet med 
pistolen.

Derefter stak han af på cykel med de 
stjålne flasker spiritus. Han sagde, at 
han ikke vidste, om pistolen var ladt, 
da han ikke havde forstand på sky
devåben. De blev begge fængslet til
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den 23. december 1948. Erik Johan
sen bad om, at sagen måtte blive be
handlet så hurtigt som muligt, da han 
skulle indlægges på Militærhospitalet 
og opereres for en hjernesvulst. De 
havde ønsket, at deres navne ikke blev 
nævnt i dagbladene - dog uden at få 
ønsket opfyldt. En journalist skrev 
bl.a. 1 dagspressen, at det skulle de 
have tænkt på, inden de begav sig ud 
på den uhyggelige færd. I grundlovs
forhøret nægtede de at have begået 
andre indbrud, men efterfølgende til
stod de 7 indbrud. De havde også væ
ret involveret i et overfald på direktør 
Sander, Carlsberg-bryggerierne, der 
blev slået ned den 22. marts 1946 ved 
Montebello i Helsingør. De har også 
bedøvet købmand M. P Hansen i Snek
kersten ved at kaste et klæde vædet i 
kloroform over hans ansigt, hvorefter 
de stjal for 600 kr. tobaksvarer, der lå 
under købmandens seng.

Købte bil uden at have kørekort
Gorm Christensen erindrer endvidere: 
"Herudover byggede min fader en 
garage ind mod syrenhækken i 1941. 
Min far fik ganske vist aldrig kørekort, 
men købte dog en bil, som onkel Rolf 
imidlertid ødelagde, da han kørte ind 
i stengærdet ved svinget ved Nyrup- 
gaard. Så blev bygningen i stedet 
brugt til oplag af alt muligt.

I privaten var en stue og et sovevæ
relse udover køkkenet. På første sal 

var der to værelser i endegavlen og et 
gangareal, hvor forskellige varer også 
var opmagasineret. 1 det aflåsede væ
relse til venstre havde min mor for
skellige ting liggende.

11959 fik jeg mit eget værelse på 1. 
sal. Det var 3,5x3,5 m med 2,10 m i 
lofthøjde og med vindue ud over ve
randaen. Når jeg åbnede vinduet kun
ne jeg kravle ud på taget og komme 
ned ved nedløbsrøret eller ad pære
træet på bagsiden af bygningen. Væ
relset blev opvarmet med en el-ovn.

Min mor og jeg sad ofte på bænken 
ind til Nyrup Hegn og talte de biler, der 
kom kørende fra Helsingør og skulle 
videre ad Kongevejen til København 
eller ad rute 6 til Hillerød. Min mor 
havde som regel is, slik og sodavand 
med. Det var et meget trafikeret sted 
før motorvejen blev bygget. Det var 
også et yndet sted for politiet, som på 
motorcykel kørte efter dem, som ikke 
overholdt færdselsreglerne.

De populære Wiibroe-øl
De fleste drikkevarer blev købt fra det 
lokale Wiibroe bryggeri i Helsingør. 
Den lokale pilsner var i høj kurs, og 
blev i en lind strøm langet over disken, 
og mange øl blev drukket på bagsiden 
af ejendommen. Min mor holdt dog et 
vågent øje med det øldrikkende folk, 
hvis de kom for langt ind i gården eller 
satte sig i haven. Af og til klunsede de 
om en omgang øl, som blev drukket i
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baglokalerne. Også porteren (Imperial 
Stout) og lagerøllen varen efterspurgt 
vare. Den kraftige mørkebrune kara
mel liserede porter er i dag en af mine 
absolutte favoriter, men dengang stod 
den nu på sodavand som Mesina, San 
Remo, som var en kulsyresvag appel
sinvand og Jolly Cola. Guld Flagøllen 
var også i høj kurs. Senere kom års
gangsøllen til med en alkoholvolume 
på mere end 10 %.

Øllet blev leveret i trækasser med 50 
øl i hver kasse. De blev båret ned af 
kældertrappen inde i huset, og kun
derne kunne så få en øl fra kassen 
under disken eller en kælderkold. Så 
der var meget trafik op og ned ad kæl
dertrappen. Når jeg skulle bære en 
kasse med 50 øl op under disken i for
retningen, kunne det gøres på under 
et halvt minut, og jeg kunne hurtigt få 
5-6 øl op fra kælderen. Når ølvognen 
kom med Wiibroe øl og mineralvand, 
var det mange gange Janus, der var 
chauffør på ruten. De havde så bonus 
øl med til min far. Her var etiketten 
hvid efter at den var vendt om, og den 
var ikke beregnet til salg.

Det hændte, at nogle af kunderne 
blev hængende efter lukketid kl. 
17.30. Politiet kom så i løbet af afte
nen, for at få lukket forretningen. Dis
se anmeldelser var iscenesat af kvin
derne i nabolaget, som ikke kunne 
få deres mænd i hus. Min mor kunne 
også komme ud i forretningen, og så 

var det med at komme ud, uanset om 
man havde fået drukket sin øl eller ej.

Fritiden i Nyrup Hegn
Bag ved bænken starter Nyrup Hegn, 
som kom til at betyde meget for mig 
gennem årene. Det var mit territorium 
alene og sammen med kammeraterne 
- og det var også her, vi slog os løs til 
børnefødselsdagene.

Ved indgangen til skoven voksede 
bøge, der var mere end 150 år gamle. 
Skoven var åben og indbød til at gå på 
opdagelse i - igen og igen.

Det var også her, vi stod på ski om 
vinteren. Man kunne få god fart på 
skiene ned ad bakkerne mellem træ
erne. Nogle gange lavede vi et mindre 
skihop. Disse gamle kæmpetræer er 
fældet for mange år siden, og skoven 
er i dag noget lukket med selvsåede 
bøge- og birketræer.

Længere inde i skoven var der den
gang plantet mange birketræer. Disse 
træer stod så tæt, at vi kunne svinge 
os fra træ til træ og komme meget 
langt uden at røre jorden. I dag er dis
se træer mere end 70 år gamle, men 
er fortsat et meget spændende sted. 
Det er første gang jeg ser så stort et 
åbent område med plantede birke
træer. Det ville helt sikkert også have 
været en magnet dengang. I denne 
birkeskov løber bækken fra Gurreholm 
videre gennem bøgeskoven og ud 
under Kongevejen. 1 starten var den
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Købmandsforretningen i 1950'erne.

svær at springe over. Senere blev den 
smallere, og man kunne med lethed 
komme over på den anden side eller 
gå på den stenede bund med gummi
støvler på om sommeren.

Her ved bækken opholdt jeg mig 
meget. Min ven Kai fortalte mig for 
nyligt, da jeg var i Horsens for at blive 
klippet, at jeg havde lavet en gynge, 
og da han kom op på gyngen, kravle
de jeg op i træet og holdt snoren fast, 
så han hjælpeløs hang mit ude i bæk
ken og ikke kunne komme ned. Ja, der 

har være mange episoder magen til. 
Jeg har altid været en "drillepind" l 
dag er drillerierne lidt mere udspeku
leret.

Der, hvor skovvejen krydsede bæk
ken, tå grusgraven, som også var mit 
sted. Grusgraven lå på kanten af Rø
vermosen. Grusgraven blev senere 
udvidet og lukket. I dag ligger der en 
shelter.

Mit helt specielle sted lå godt gemt 
inde i Røvermosen. Her lå nogle store 
graner væltet og var gået i forrådnet-



44

Foto af Tank
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købmandshand
len omkring 
1960, med de to 
benzinstandere.

se. Man kunne hive grene ud af stam
men, og bruge dem som økser, hvor 
grenen var skaftet. Vi byggede også 
en hule under en af de friske store gra
ner. Her kom jeg meget. Længere inde 
i skoven bag Røvermosen lå Røver
dammen. Her byggede Bo og jeg en 
større hule, som var let at findeselvom 
hver en pind 12013 er væk.

ikke langt herfra husker jeg en dag 
hvor "Lotter" (Flemming) og jeg var 
rundt i skoven og kravlede op i nogle 
store graner. Da jeg kom hjem, var jeg 
helt forreven og havde ødelagt mit tøj. 
Flemmings mor, som vi mødte på ve
jen hjem, sagde: "Det vigtigste er, at l 
har haft nogle gode oplevelser". Flem
mings mor hjalp os af og til i hushold
ningen.

Jeg fik hen ad vejen slæbt alle på 
min alder og nedefter med ud i denne 
eventyrlige skov. Vi gik ikke, vi styr
tede af sted, byggede mange huler, 

tog fat om hinanden og svingede os i 
træerne.

Denne intense oplevelse sidder sta
dig fast naglet i min bevidsthed. I dag 
er der dog forskellige filtre, der skyg
ger for de rene oplevelser, men under 
tusindvis af tanker, som hver dag kræ
ver opmærksomhed, ligger den anden 
verden, og jeg kan i dag fremkalde de 
samme følelser, selv om det ikke læn
gere kun er hjertet, der bestemmer."

"Krøl Oluf"
"Den 20. marts 1960 ekspederede jeg 
"Krøl Oluf" i forretningen, han skulle 
nok have nogle dåser sardiner og lidt 
"Udvand". Krøl Oluf levede af at fin
de svampe i skoven, klippe grønt og 
grene. Min mor smurte altid en mad
pakke til ham, når han kom. Hun hev 
også splinter/torne ud af hans grove 
forrevne hænder. Han boede i et flos
set, beskidt telt, som han havde med
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"Krøl Oluf", hvis navn var Oluf Jørgensen, levede fra 1901 til 1963. Han var mulig
vis oprindelig udiærtsom smed, men levede i mange år i skoven (foto 1958).

sig og slog op i skovbrynet i Nyrup 
Hegn sammen med sin hund. Nogle 
gange havde han to hunde med. Det 
var ikke altid lige let at styre de hun
de, når de både ville være inde i teltet 
og udenfor. Han drak sprit og kørte på 
en longjohn cykel. Om vinteren boede 
han på herberge for hjemløse i Køben
havnerområdet. For mig var han helt 
OK, og han kunne gå gennem Ud og 
vand for at hjælpe min mor med et og 
andet. Min mor var en yderst respek
teret og vellidt kvinde."

Katastrofen!
Men i slutningen af 1962 kom den ene 
ulykke efter den anden for familien i 
Nyrup Købmandshandel. Først blev 
Svend Aage Christensen alvorligt syg 
af kræft. Han blev derfor indlagt på 
sygehuset i Hillerød m.h.p. operation. 
På grund af en hjertefejl blev opera
tionen udsat så operationen skulle ske 
den 11. december. Samme dag havde 
hustruen, Gunda bestilt tid hos dame
frisøren i Kvistgaard, men kl. 18.20 om 
aftenen ringede frisøren og fortalte, at 
Gorms mor ikke var dukket op. Gorm
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ringede til naboerne for at høre, om de 
havde set Gunda, og en kunne fortæl
le, at hendes cykel stod ved viadukten 
på Kongevejen ved Kvistgaard. Gorm 
kørte derhen, men kunne ikke se cyk
len, Han kørte derfor hjem igen og 
ringede til nærmeste sygehus, men 
uden resultat. Lidt senere kom politiet 
og fortalte, at moderen var blev kørt 
ned og dræbt af en flugtbilist på Kon
gevejen mellem Nyrup og Kvistgaard. 
Hun var kørt til Esbønderup Sygehus, 
men altså uden mulighed for at kunne 
reddes.

Flugtbilisten blev hurtigt fundet. Det 
var en repræsentant fra Valby, som 
forsøgte at skjule miseren ved at leje 
en vogn og køre videre i. Det undrede 
hans kunder og en af dem meldte ham 
til politiet. Han blev anholdt og dømt 
for uagtsomt manddrab og overtræ
delse af både straffeloven og færd
selsloven. 1 erstatning fik Svend Aage 
Christensen 2.000 kr! Som sønnen 

Gorm tørt bemærker: "Min mors ind
sats i forretningen blev stort set ikke 
vurderet til noget, selvom hun var helt 
uundværlig i forretningen”.

Sønnen Gorm fik efterfølgende orlov 
fra sit job som kommuneassistent i Ti- 
køb Kommune. 1 de følgende måneder 
kunne han så koncentrere sig om at 
ekspedere og passe forretningen. Fa
deren var nemlig i længere tid på re
kreation hos noget familie i Apperup. 
Men det stod hurtigt klart, at faderen 
ikke ville kunne fortsætte med at drive 
forretningen alene. Forretning og hus 
blev derfor sat til salg og i sommeren 
1963 er det endegyldigt slut.

Svend Aage Christensen bosatte sig 
derpå i Apperup, men døde 2 år se
nere af sin kræftsygdom.

Den nye ejer i Nyrup var ikke inte
resseret i at drive forretningen videre, l 
stedet blev der indrettet antikvitetsfor
retning. Den nye ejer hed Oliver An
dersen.

Fotos fra Nyrup Købmandshandel er venligst udlånt af 
Gorm Christensen, Lihmskov
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Flygtningen, der blev 
lærer i Snekkersten
Historien om den slesvigsk fødte Hans Steffensen, som efter krigen 
i 1864 blev jaget bort fra sit job og hjem af de såkaldte hjemmety- 
skere, som ønskede en total udrensning af alt dansk i landsdelen.

Af Kjeld Damgaard

11831 blev Hans født i det sydslesvig
ske sogn Bøl, der ligger i Angel, d.v.s. 
den østre del af Sydslesvig. Hans for- 
ældre hed Asmus Steffensen og Catha
rina f. Lorentzen. Vi må tro, at familien 
var dansksindede og dansktalende, 
men under alle omstændigheder var 
dansk på stærk retræte i dette område. 
1 gennem 1700-og 1800-tallet var det 
tyske sprog trængt frem og blevet til 
dagligsprog for de fleste. En del talte 
dog endnu dansk og en hel del plat
tysk (en slags blanding af dansk og 
tysk). Længst ud mod vest var sproget 
derimod frisisk.

Dansk sprog i tilbagegang
Forholdene for de dansktalende blev 
imidlertid stadig ringere. Siden slut
ningen af 1700-tallet havde kirkespro
get været tysk, og derfor betragtedes 
tysk som ”det fine sprog". Man var 

simpelthen blevet vant til, at sproget 
ved alle kirkelige handlinger var tysk. 
Og denne udvikling var foregået i flere 
generationer uden at de danske myn
digheder havde fundet anledning til at 
stoppe udviklingen.

Først med Treårskrigen 1848-50 gik 
det op for de danske magthavere, at 
fortyskningen af det ene sogn efter det 
andet, havde skabt et modsætnings
forhold til Danmark som betød, at store 
dele af den sydslesvigske befolkning 
følte sig som tyske og ikke havde noget 
positivt forhold til Danmark - endskønt 
området jo lå nord for Slesvig by og 
Dannevirke - og således fra gammel 
tid havde været et rent dansk område.

Antidanske holdninger
Med slaget ved Isted den 25. juli 1850 
blev den slesvig-holstenske hær ende
ligt besejret, men den fremrykkende 
danske hær blev ikke betragtet som 
befriere i Slesvig by og de sydligere
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sogne - tværtimod. I fredsaftalen med 
Preussen stod, at den danske hær ikke 
i første omgang måtte krydse floden 
Ejderen (d.v.s. grænsen mellem Sles
vig Holsten) og mange embedsmænd 
(præster, lærere og offentligt ansatte) 
flygtede derfor syd for Ejderen af frygt 
for at skulle stå til regnskab for deres 
virke under det slesvigsk-holstenske 
styre i de forgangne tre år.

Opgaven for de danske myndighe
der var nu at overtage styret i Slesvig. 
Til den opgave udnævntes en dansk 
embedsmand, Frederik Ferdinand Til- 
lisch med titel af "overordentlig rege
ringskommissær". Tillisch påbegyndte 
en udrensning af lærere, præster m.v, 
men blev snart bremset af den danske 
premierminister (datidens betegnelse 
for en statsminister) A. W. Moltke. Han 
var nemlig allerøverste ansvarlige og 
havde også et hensyn til de udenland
ske stormagter at tage. Disse overvå
gede nemlig den danske regerings 
ageren i et forsøg på at forhindre nye 
uroligheder.

Dansk sprog i skole og kirke
Den danske regering havde dog den 
klare holdning, at genforene Slesvig 
med kongeriget og at give det danske 
sprog den plads i kirke og skole tilbage, 
som det i tidens løb havde mistet eller 
stod i fare for at miste i mange syd
slesvigske sogne. Tillisch var således 
hurtigt blevet i tvivl om det geniale i at 

tvinge et hurtigt sprogskifte igennem. 
Men det blev en anden embedsmand, 
der blev stillet i spidsen for kirke- og 
undervisningsvæsenet i størstedelen 
af Slesvig fra 1. september 1850. Hans 
navn var August Regenburg. Han var 
præstesøn fra Aabenraa, og han gik til 
sagen med stor ildhu. Nu skulle der rå
des bod på lange tiders ligegyldighed 
og forsømmelser i landsdelen.

Men den tysksindede befolkning, 
i hvis sogne både præst og lærer var 
flygtet til Holsten, var jo ikke særligt 
imødekommende overfor en ny dansk
talende præst eller lærer. Og dertil 
kom, at i de sydlige sogne forstod be
folkningen stort set ikke dansk. Men 
selv i de dansktalende sogne havde 
kirkesproget som nævnt været tysk, så 
det var også en omvæltning for store 
dele af befolkningen. Især bønderne i 
Angel ydede megen modstand og viste 
en klar antidansk indstilling.

Begrænset succes
At indføre dansk sprog i skolerne gik 
derimod lettere - i alt fald i de blande
de sogne, d.v.s. i de sogne, hvor begge 
sprog taltes. Børnene her lærte såle
des uden vanskelighed dansk i skolen, 
især fordi undervisningssproget var 
dansk. Det var dog også tydeligt, at 
hvis man havde gennemført sprogskif
tet to generationer tidligere, havde det 
gået endnu lettere - det var med andre 
ord 50 år for sent.



49

Regenburg mente imidlertid ikke, at 
der var grund til at variere kravene til 
dansk i de enkelte sogne, selvom der 
rent faktisk var store forskelle fra nord 
til syd og fra øst til vest. Hans opfattel
se var, at der skulle tages fat om ondets 
rod en gang for alle. Men der var også 
et andet problem. Man skulle have nye 
lærere, der både var duelige i dansk, 
men som også talte tysk. Det viste sig 
at være vanskeligere end som så. Og 
så var der også et problem med at 
skaffe danske skolebøger. Det såkaldte 
sprogreskript blev derfor fastsat noget 
tilfældigt - til lokalbefolkningens sto
re utilfredshed - de var jo ikke blevet 
spurgt.

11850 var det danske sprog stort set 
uddødt i Bøl og omliggende sogne. 1 
de nordfor liggende sogne i Angel var 
dansk på stærk retur.

Hans Steffensen
Men nu tilbage til Hans Steffensen, 
som jo voksede op i Bøl sogn. Han 
må have haft ret gode evner. 1 alt fald 
optræder han som hjælpelærer i Sten
bjerg (ved Flensborg Fjord) i perioden 
1847-51.11847 var han imidlertid kun 
16 år, så der må have været noget na
turtalent over ham. Og det ser ud til, at 
han fik en mulighed for at udvikle sit 
talent ved at komme på seminarium. 
Det skete i 1851, hvor han blev optaget 
på præstegårdsseminariet i Lyngby 
(ved Grenaa på Djursland). Her gen

nemførte han på to år læreruddannel
sen med karakteren "udmærket god”, 
hvilket var topkarakter og en karakter, 
der kun uddeltes til højst en enkelt elev 
på hver årgang. Hans forhold på se
minariet havde været "meget rosvær
digt" hedder det blandt andet.

Hans første ansættelse var på en pri
vatskole ved Viborg. Skolen blev kaldt 
"Fabriksskolen" og var tilknyttet virk
somheden Brunshaab, der på den tid 
var en klædefabrik. Senere fabrikerede 
virksomheden pap. Hans Steffensen 
virkede kun et års tid som lærer her. 
11854 blev han hjælpelærer i Grum
toft Skole i Sydslsesvig. Ved afskeden i 
Brunshaab fik han en anbefaling med 
fra stiftsprovst Ursin i Viborg, dateret 
14. november 1854: "Efter ved den 
Lejlighed jeg har haft til ved en Sko- 
levisitats at lære at kende Steffensens 
Duelighed og Flid, eftersom Fabriks
skolens Børn, uagtet den særdeles 
knappe Læretid, aflagde meget gode 
Prøver paa Fremgang i de forskellige 
Discipliner, er det mig kjært at kunne, 
da han desuden fører et skikkeligt Lev
ned, anbefale ham til den Befordring 
han Attraar."

Lærer i Sydslesvig
Som nævnt blev han kaldet til lærer i 
Grumtoft. Her er uddrag af ordlyden 
af hans ansættelsesbrev: "Wedell-We- 
dellsborg og Hansen, Kirkevisitato- 
rer i Flensborg Provsti, har i Kongens
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Navn antaget Hans Steffensen af Bøl 
til at være fast Andenlærer i Grum
tofte Degneskole. Han skal være hans 
Majestæt Kong Frederik den syvende 
huld, tro og lydig ... undervise den 
ham betroede Ungdom i at læse, bede, 
synge, skrive og regne, overhovedet i 
alle vedtagne og foreskrevne Lærer
genstande, fremfor alt i den christelige 
Religion efter Luthers lille Katekismus 
... vise Agtelse og Lydighed mod den 
ham foresatte Præst..." Brevet er da
teret i oktober 1856.

Her i Grumtoft Degneskole hed ho
vedlæreren (førstelæreren) Henning 
August Karstens - og han var tysk ud

dannet og dermed ikke "duelig" i det 
danske sprog. Han var dog ikke blevet 
afskediget, men pålagt at få en dansk
talende hjælpelærer eller "elementår- 
lærer", som man kaldte det i Slesvig. 
Man kan godt forestille sig, at forhol
det mellem de to lærere måske ikke 
har været det mest hjertelige. Men vi 
kender ikke til detaljer herom.

11858 kommer han så til nabosognet 
Sørup, hvor han også er hjælpelærer 
i et halvt års tid. Her var hovedlære
ren den dansk uddannede Jens Peter 
Kloster, men det var ikke lette vilkår de 
to lærere havde. Det fremgår således, 
at der var megen modstand mod den

Skolen i den slesvigske landsbySvendsby i Sørup Sogn. Her virkede Hans Stef
fensen som lærer i 5V2 år indtil han blev jagt bort i 1864.
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danske skole og i det hele taget meget 
vanskelige arbejdsvilkår. Det bekræf
tes også af den kendsgerning, at der 
i perioden 1850 til 1860 var ikke færre 
end 17 forskellige hjælpelærere!

Enelærer i Svendsby
1 samme sogn ligger landsbyen 
Svendsby. Her fik Hans Steffensen i 
august 1858 ansættelse som enelærer. 
Skoledistriktet blev betegnet som et 
meget vanskeligt og stridbart skole
distrikt. Året før Hans Steffensens an
sættelse var der således ikke færre end 
5 privatlærere i skoledistriktet - altså 
tysksindede forældre, der ikke ville 
sende deres børn i den danske skole. 
Alligevel betegnedes børnene gene
relt som velforberedte ved visitatsen. I 
1860 var provst Aleth Hansen på visi- 
tats og vurderede Hans Steffensen som 
en udmærket dygtig lærer.

Krigen 1864
Med krigsudbruddet i 1864 forandre
des forholdene ganske hurtigt. Især 
ved hærens tilbagetrækning fra Dan
nevirke den 6 februar stod det hurtigt 
klart, at der ville komme nye forhold 
for det sydlige Slesvig. Allerede midt i 
februar blev de første tiltag taget til at 
fjerne sprogreskriptet og ændre under
visningen til alene atvære tysk. Mange 
steder blev der indkaldt til offentlige 
møder, hvor de danske lærere og præ
ster måtte stå for skud - en slags folke- 

domstol, som førte til flere øjeblikkelige 
fyringer eller suspenderinger. Og der 
var ingen udsigt til, at dette skulle blive 
anderledes i månederne efter. Det blev 
i alt fald lysende klart ved den danske 
hærs nederlag hhv. ved Dybbøl og på 
Als. Og ikke mindst ved den danske re
gerings og kongens manglende lyst til 
at opgive dele af Slesvig, således som 
flere mæglingsforsøg lagde op til efter 
våbenstilstanden. Det kunne have ført 
til en grænse nord for Slesvig by og 
syd for Flensborg, men resultatet blev 
som bekendt katastrofalt. Danmark 
mistede hele Slesvig - inklusive Nord
slesvig, som næsten udelukkende var 
dansktalende og dansksindet.

Afskedigelsen
Hans Steffensen havde valgt - på trods 
af de vanskelige vilkår - at blive på sin 
hjemegn og fremme det danske sprog 
og danskheden i almindelighed helt 
frem til den preussiske okkupation. 
Men nogen tak fik han ikke for sin ind
sats af de nye magthavere. Her er ud
drag af et brev fra den allerede afske
digede sognepræst Immanuel Barfoed 
i Sørup, dateret den 16. marts 1864: 
"Hr. Hans Steffensen har været Skole
lærer i Svendsby her i Sognet i 5^ Aar, 
men vil sandsynligvis blive fordrevet. 
Han kan udmærket godt Tysk-ligesaa 
godt som Dansk - men han har dansk 
Sindelag .... Han har sjældne Lærer
gaver og udmærkede Kundskaber,
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den hæderligste Karakter ... det er 
min Overbevisning, at han som en ual
mindelig dygtig, tro og hæderlig Mand 
snart vil finde Ansættelse ved en Skole 
i det egentlige Kongerige".

Og ganske rigtigt: Det nye tyske 
Kirkevisitatorium i Flensburg Provsti 
skrev tre uger senere, den 6. April: "Da 
Lærer Hans Steffensen i Schwennsbye 
i Følge sin Erklæring, som den 23de i 

forrige Maaned er angivet til Protokol
len, har nægtet at medvirke til at ind
føre Forordningen af 19. Februar dette 
Aar angaaende Indførelsen af tysk 
Kirke- og Skolesprog, saa afskediges 
han herved fra sit Embede i Overens
stemmelse med en Skrivelse fra den 
øverste Myndighed i Hertugdømmet 
Schleswig." Brevet var naturligvis på 
tysk - og afspejler i øvrigt også fortysk-

Snekkersten Skole (på nuværende Parkvej) blev opført i1794-95af såkaldt "weller- 
vande", som man skrev dengang - d.v.s. lerstampede vægge. Det betød, at murene 
var op til 1 meter tykke. Her ses ejendommen set fra nord - ud mod gårdspladsen.
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Brevet, ddteret 6. april 1864, hvori Hans Steffensen blev afskediget - og der
med stod uden job og uden bolig - og uden udsigt til at kunne få et andet i 
arbejde i nærheden.

ningen af de lokale stednavne.
Ligesom alle øvrige dansksindede 

blev han altså afskediget uden pen
sion og uden udsigt til at kunne få 
nyt job i nærheden. Enkelte lærere fik 
mulighed for at nedsætte sig i Nord
slesvig, hvor preusserne accepterede 
dansk sprog i skolen.

Flugt via Hamborg
Hans Steffensen stod imidlertid ikke 

bare uden ansættelse, men også uden 
bolig, da et lærerembede dengang jo 
også indebar, at man fik embedsbo
lig. Hvad gør man så? Ja, så bliver 
man flygtning! Han valgte at drage 
til Danmark, der dengang ikke havde 
problemer med at modtage folk på 
flugt. Han og hustruen måtte derfor 
forlade hjemstavnen over hals og ho
ved og rejse over Hamborg og Lybæk 
til København. Her blev han tilbudt en
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lærergerning, men takkede nej - han 
ville hellere være lærer på landet. En 
kort tid opholdt han sig i Holbæk, men 
udner opholdet her søgte han embede 
i Snekkersten og blev kaldt hertil kort 
tid efter.

Snekkersten gamle skole
Snekkersten Skole lå dengang på nu
værende Parkvej i Snekkersten. Skolen 
var bygget i 1794-95 og var en typisk 
skole for den tid. En senere beretning 
(fra 1842) fortæller om skolen:

’’Snekkersten Skole er beliggende 
paa en Bakke i Tikjøb Sogn ved det Fi
skerleje, hvoraf den har faaet Navn, M 
Miil syd for Helsingør. Den bestaar af 
et grundmuret Vaaningshus, hvori der 
- foruden en Skolestue paa 6 Fag og 
et smukt lille Kammer paa Loftet - er 
Dagligstue, Sovekammer, Pigekam
mer, Kjøkken og Spisekammer. Udhu
set er Bindingsværk, 9 Fag stort, og 
indrettet til Loe, Lade, Stald og Tørve- 
hus.
l skoledistriktet er 30 Gaardeiere, 

128 Parcellister og Huusmænd, hvoraf 
43 er Fiskere. Hartkornets Størrelse er 
omtrent 100 Td. Middeltallet af skole
søgende Børn i de sidste 5 Aar er 120. 
Den faste Løn er 10 Td. Rug, 12 Td. Byg 
og 1 Td. Havre in natura, 50 Rbd. kon
gelig Skoleløn. Brændsel og Fourage 
er det reglementerede efter Skolefor
ordningen af 29. Juli 1814. Offer og 
Accidenser andrage omtrent 100 Rdl.

Aarlig. Skolelodden, der udgør 5 Tdr. 
Land, geometrisk Maal, er middelgod 
Jord og beliggende ved Skolen. Der 
kan aarlig græsses 1 Hest og 2 Køer. 
Kaldsretten tilhører Amtskoledirektio
nen.

Anm.: Af Fiskerne ydes i Almindelig
hed 6a 8 LispundAalom Aaret, dog er 
dette ikke bestemt, men afhængig af 
deres gode Villie."

Denne beskrivelse var dog fejlagtig 
på et punkt: Huset var ikke grundmu
ret, men derimod lerstampet, hvorfor 
skolen da også blev kaldt "Lerskolen". 
Men ellers var det stort set de forhold, 
som Hans Steffensen fik tilbudt i 1864.

Den gamle lærer går af
Skolens lærer fra 1851 til 1864 havde 
været Knud Henrik Broust, som var 
født i år 1800. Han var derfor 64 år 
gammel i foråret 1864, men ved dår
ligt helbred og havde allerede i om
kring 10 år haft hjælpelærere. Men i 
foråret 1864 forværredes sygdommen 
og han tog sin afsked.

Som ny lærer kaldedes Hans Steffen
sen, der flyttede ind med sin hustru, 
Anna Dorthea f. Schwennsen. Hun 
var født i Bønstrup i Flensborg Amt i 
Sydslesvig, og var tilsyneladende tysk
sproget fra barnsben. 1 alt fald beret
ter ældre familiemedlemmer, at hun 
aldrig lærte at tale rigtig godt dansk. 
Hun blev af familien kaldt en "holste
ner", men var altså fra det nordlige
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Foto fro cd 1871 af den lille 
lærerfamilie i Snekkersten. 
Man ser Hans Steffensen med 
hustruen Anna og sønnen Chri
stian. Sidstnævnte blev i 1891 
teolog og sidenhen sognepræst 
forskellige steder, senest i 
Tryggelev-Fodslette sogn 
på Langeland indtil 
pensioneringen 
i 1933.

c



58

Det ældste skolefoto, der kendes fra Snekkersten Skole, er dette fra 1879 - formo
dentlig af ældste klasse, d.v.s. ca halvdelen af skolens elever. Hans Steffensen 
ses i bageste række. Desværre kender vi ikke elevernes navne, men der er jo tale 
om mange fiskerbørn fra hhv. Snekkersten, Skotterup og Espergærde. Børnenes 
sammenbidte ansigter hænger sammen med, at de p.g.a. lange lukketider i 
kameraet, skulle sidde stille ret længe, for at billedet ikke blev uskarpt.

Sydslesvig.
Efter to år i Snekkersten fik de søn

nen Christian (egentlig Johan Christian 
Steffensen), men de følgende to sønner 
overlevede ikke fødslen, så Christian 
blev enebarn.

Snekkersten Skole var en almue
skole, d.v.s. at skolegang for alle børn 
i skoledistriktet var gratis - betalt af 
sogneforstanderskabet (senere kaldt 
sognerådet). Børnenes forældre kun

ne dog vælge at have en privat ansat 
lærer i hjemmet, men det var natur
ligvis kun de allerrigeste, der havde 
den mulighed. 1 de sidste årtier af 
1800-tallet opstod desuden enkelte 
private skoler, hvortil forældre kunne 
sende deres børn. Det skete også i 
Snekkersten Skoledistrikt, hvor Skot
terup Pogeskole (nu Strandvejen nr. 
246) blev oprettet i 1877. En poge
skole var egentlig en slags forskole
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Snekkersten Skole med skolebygning og bolig til venstre og udhus, stald m.v. 
tilhøjre. Hovedbygningen blev revet ned i begyndelsen afl970’erne, medens 
den oprindelige stald, lo og udhus til højre i dag er ombygget til beboelse. En 
sådan driftsbygning var jo nødvendig for at drive det mini-landbrug som var 
en del af skolelærerens løn.

for de mindste børn, men efterhån
den undervistes også ældre børn.

Men det var Hans Steffensens skole 
på Parkvej, der havde langt de fleste 
børn. Skoledistriktet omfattede i 1857 i 
alt 76 børn. Det bestod af følgende byer 
og bebyggelser: Snekkersten by, Kron
borg Teglgaard, Skotterup by, Esper- 
gærde by, Rørtang by, Mørdrups udflyt
tersteder østen for byen (d.v.s. Mørdrup 
Strandvang incl. Tipperup Mølle), Bo- 
rupgaard, Flynderupgaard, Lille Borup, 
Hjortespring og Teglstruphus.

Som man vil se var skoledistriktet 
ganske stort, men befolkningstæthe- 
den ganske lille. Og man kan også be
mærke, at Espergærde fiskerleje hørte 
med til skoledistriktet i Snekkersten. 
De øvrige dele af Mørdrup og Tibberup 
hørte derimod til Nyrup Skoledistrikt.

Den 30. juli 1889 skrev Helsingør 
Avis en jubilæumsartikel i anledning 
af Hans Steffensens 25 års virke i Snek
kersten Skole. 1 denne artikel hed det 
bl.a. at han"stedse samvittighedsfuldt 
og nidkjært havde røgtet sin Gjerning.
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Kvittering fra 
Konfirmati
ons Under-
støttelses For
eningen, for

gået i Snek
kersten Skole 
- indstiftet af 
Hans Stef
fensen i 1895

af et legat for 
konfirman-

Han er en af de faa, som man nok tør 
sige om, at han aldrig har havt en 
Fjende, men kun Venner, hans Hjer
tensgodhed og beskedne Optræden 
har gjort ham afholdt af store og smaa, 
og sin Lærervirksomhed har han stedse 
omfattet med Kjærlighed og Troskab.

I Morges blev der bragt Jubilaren 
en Morgenhilsen med Musik og Sang 
af Snekkersten og Skotterup Sangfor
ening. Samtidig overraktes ham en Ju
bilæumsgave, og talrige Lykønsknin
ger have Egnens Beboere i dag bragt 
den afholdte Jubilar, ligesom der langs 
Kysten flages i Dagens Anledning.

I Aften bliver der i Skotterup Kro 
arrangeret et Festmaaltid til Ære for 
Jubilaren. Hertil har Tilslutningen 
været saa stor, at man ikke har kun
net efterkomme Alles Ønsker om at 

deltage i Festen."
Ved festen på Skotterup Kro fik Stef

fensen overrakt et ur som gave - efter 
festtalen af sognepræset Carlsen fra 
Tikøb.

Den 21. april 1895 blev Hans Stef
fensen pensioneret og dermed ophørte 
også muligheden for at blive i boligen i 
Snekkersten. Anna og Hans Steffensen 
valgte at flytte til Randers, men i 1898 
videre til sønnen, Christian, der i mel
lemtiden var blevet uddannet teolog 
og ansat som sognepræst i Vilsted ved 
Løgstør. 1 år 1900 flyttede hele familien 
til Hald præstegård ved Randers. Her 
døde Hans Steffensen i 1913.

Ny Snekkersten Skole
Befolkningstallet på Sydkysten vokse
de kraftigt i slutningen af 1800-tallet.
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Fiskerfamilierne fik selskab af flere fa
milier med andre erhverv - ikke mindst 
håndværkere og handlende, som 
skulle seivicere de mange landliggere, 
der i større og større tal slog sig ned i 
området.

Selvom der samtidig blev bygget en 
ny skole ved Espergærde, som kunne 
aflaste søgningen til Snekkersten, så 
var det ikke tilstrækkeligt. En ny skole 
måtte bygges og den blev placeret ved 
Rørtangvejen (nuv. Klostermosevej). 
Den nye skole stod færdig i 1897 og 
den nye lærer, der havde afløst Hans 
Steffensen kunne nu forlade den gam
le skolebygning og flytte ind i den nye 
skole, hvor der også var embedsbolig i 
bygningen.

Den nye lærer hed Johan Pedersen 
og var født på Gøl ved Aalborg i 1867, 
og blev derfor kaldt "Jyden". Han var 
førstelærer ved Snekkersten Skole fra 
1900, da der også her kom en lærerin
de. Han blev pensioneret i 1933, men 
mange har måske kendt hans dat
ter, Thyra Pedersen, der virkede som 
lærer ved hhv Espergærde Skole og 
Mørdrupskolen i perioden fra 1927 og 
frem til sin pensionering i 1969. Også 

sønnen Knud blev lærer - hans ansæt
telse var ved Hornbæk Skole fra 1921 
til 1947.

Et kig ind i et værelse i den gamle 
bygning, som varskole frem til 1898. 
Bemærk vindueskarmens form, bred 
for neden og smallere for oven - ty
pisk for lerstampede bygninger.

Kilder til denne artikel:
Diverse optegnelser af Christian Steffensen, nu i Stefan Katic's arkiv. 

Diverse arkivalier og oplysninger fra Stefan Katic.
L. S. Ravn: "Lærerne under sprogreskripterne 1851-64", (1971) 

"Dansk skolehistorie", bd 3 af Anne Katrine Gjerløff og Anette Faye Jakobsen 
Diverse materiale, fotos m. v. i Kjeld Damgaards arkiv



62Møder og arrangementer
TIRSDAG DEN 10. september 2019:

Den længste dag
1 år er det 75 år siden D-dag, den 6. 
juni 1944, fandt sted. I den anledning 
vil pensioneret oberst Jørgen Storm 
komme og fortælle om optakten til 2. 
Verdenskrig, forløbet frem til D-dag, 
samt om selve dagen og månederne 
derefter - herunder ikke mindst "det 
politiske spil” blandt de allierede.

TID OG STED: tirsdag den 10. septem
ber 2019, kl. 19.15 på Espergærde 
Bibliotek.

SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER 2019:

Byvandring i Skotterup
Turen går denne gang til Skotterup, 
hvor vi skal høre om både gamle og 
nye huse, hoteller, fiskere, svenskere 
og andet godtfolk. Turen varer ca 2 
timer og koster 20,- kr for ikke-med- 
lemmer, medens medlemmer kan gå 
gratis med. Turguide er lokalhistori
ker Kjeld Damgaard.

TID OG STED: søndag den 22. sep
tember 2019, kl 14.00 på P-pladsen 
lige nord for Strandvejen nr 250.

TIRSDAG DEN 22. oktober 2019:

Kronborg - et slot med 
historie
Ved Øresunds bred ligger vores ver
densberømte slot, hvis tårne og 
kobberbelagte spir knejser over de 
græsklædte bastioner. Denne aften 
kommer museumsinspektør Poul 
Grinder-Hansen og fortæller om 
slottet og dets både dramatiske og 
underholdende historie. Foredrags
holderen udgav i 2018 den anmel
derroste bog: Kronborg. Fortællingen 
om et slot.

TID OG STED: tirsdag 22. oktober 
2019
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

TIRSDAG DEN 19. november 2019:

Espergærde, Mørdrup, 
og Tibberup i 1950'erne
Hvordan så Espergærde-området ud 
før den store udbygning i 1960’erne 
og 1970’erne? Hvilke områder var 
bebygget, hvordan så vejene ud, 
hvem boede i byen dengang? Disse
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og mange andre emner berøres ved 
dette foredrag. Lokalhistoriker 
Kjeld Damgaard viser billeder fra 
området og trækker trade frem til nu- 
tiden.

TID OG STED: tirsdag den 19. no
vember 2019
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

TIRSDAG DEN 10. december 2019:

Juleafslutning

Traditionen tro vil vi også i år afvikle 
julehyggemøde med æbleskiver, sol
bærrom og portvin på foreningens 
regning. Aftenens program vil også 
omfatte julesalmer og -sange, samt 
lidt kultur. Aftenen afsluttes som sæd
vanlig med den populære historiske 
quiz under ledelse af - ja hvem ellers 
- Kjeld Damgaard.

TID OG STED: tirsdag den 10. decem
ber 2019
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek.

TIRSDAG DEN 14. januar 2020:

Besættelsen på 75 års 
afstand

l 2020 er det 75 år siden, at Dan
mark blev befriet. Det var mørke år, 
hvor nationens eksistens stod på spil, 
og der var brug for fællesskab og 
solidaritet. Men det var også år, der 
gravede dybe kløfter i befolkningen 
mellem de, der fandt det rigtigst at 
samarbejde med tyskerne og de, der 
ønskede krig imod dem.

Krigens store moralske fortælling 
om det rigtige i at samarbejde eller 
øve modstand er stadig aktuel. Den 
taler til vore følelser og den nationa
le identitet, og vi ser den ofte brugt 
som historisk argument i den løbende 
politiske debat. Derfor tolker vi også 
historien om besættelsen forskelligt 
alt efter behov. Men hvad er rigtig, og 
hvad er forkert. Hvad er historikernes 
status i dag efter de mange års forsk
ning og de mange bøger, der er skre
vet om emnet.

Dr. phil. Hans Kirchhoff, der tid
ligere har holdt foredrag i Historisk 
Forening om besættelsens forhold, vil 
forsøge at give et svar.

TID OG STED: tirsdag den 14. januar 
2019
KL 19.15 på Espergærde Bibliotek



FOR 100 ÅR SIDEN:

Tragisk flyuykke ud 
for Hotel Gefion

Det var netop dette fly nr 33, der var indblandet i ulyk
ken ud for Espergærde - her dog fotograferet ud for 
Snekkersten nogle år senere.

IS
SN

: 1
90

1-
03

70

Den 24. juli 1919 omkom en af marineflyvevæse- 
nets mekanikere, Holger Hansen, da flyvebådens 
(vandflyverens) propel ramte ham i hovedet. Flyet 
var nødlandet med motorproblemer ud for Hotel 
Gefion i Espergærde, og en tilkaldt mekaniker fra 
Holmen reparerede motoren. Da maskinen skulle 
lette, ville Holger Hansen ændre vinklen på pon
tonerne, så det var nemmere at lette. Imidlertid 
gled han på den våde ponton og den roterende pro
pel ramte ham. Han førtes til Øresundshospitalet i 
Helsingør, men døde kort efter. Den afdøde var 25 
år og efterlod sig hustru og et barn på På år.
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